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Anotace (abstrakt) 

Tuzemské mediální prostředí po sametové revoluci v roce 1989 nabralo druhý dech. 

Rozmach soukromého sektoru v rozhlasové krajině Československa a později České 

republiky té doby byl nebývalý, ale často předbíhal legislativní změny znovuzrozeného 

státu. Celospolečenským změnám sekundovalo udílení prvních experimentálních licencí 

lokálním rozhlasovým vysílatelům, v roce 1993 ovšem vysílací rada rozhodla poskytnout 

vysílače dvěma celoplošným stanicím – Frekvenci 1 a Rádiu Alfa. Právě Alfa byla vůbec 

prvním celoplošným soukromým rádiem v Česku, začala vysílat 13. září 1993 a za šest 

let existence si vydobyla své místo na privátním rozhlasovém trhu v České republice. Do 

dnešních dnů se zachovalo minimum odkazů na tehdejší překotnou dobu, o to důležitější 

je vzpomenout na existenci Rádia Alfa pomocí vzpomínek rozhlasových redaktorů, kteří 

v té době rádio tvořili a tuto klíčovou etapu na mediálním trhu 90. let zažili. Je to i cílem 

této diplomové práce, která pomocí těchto výzkumných rozhovorů, archivních 

dokumentů, výročních zpráv vysílací rady a mediálního pokrytí Alfy v novinových 

článcích 90. let nabídne celistvý obraz problematiky počátků komerčního rozhlasového 

vysílání v Česku (s důrazem na vznik takzvaného duálního systému) pomocí případové 

studie Rádia Alfa. 

 

Annotation 

After the Velvet Revolution in 1989, the Czech media landscape was getting its second 

wind. The boom in the private sector of the broadcasting landscape of Czechoslovakia, 

and later the Czech Republic, was unprecedented. However, it often preceded the 

legislative changes of the reborn state. Society-wide changes were followed by granting 

of first experimental licenses to local radio broadcasters, but in 1993 the Broadcasting 

Council decided to provide the transmitters to two nationwide stations - Frekvence 1 and 

Radio Alfa. Alfa was, in fact, the first nationwide private radio in the Czech Republic 

which started broadcasting on September 13, 1993. During six years of existence, it has 

earned its place on the private radio market in the Czech Republic. Until today, a little 

legacy of this frantic time has been retained, therefore it is even more important to 

remember the existence of Radio Alfa through memories of radio journalists who formed 

the radio during that time and experienced this key stage of the Czech media market in 

the 1990’s. This is also the aim of the thesis, which offers a comprehensive picture of the 

origins of commercial radio broadcasting in the Czech Republic (with emphasis on so-



  

 

 

called dual broadcasting system) through a case study of Radio Alfa, including research 

interviews, archival documents, annual reports of the Broadcasting Council and media 

coverage of the radio in newspaper articles during 1990’s. 
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Úvod 

Přestala vysílat před dvaceti lety (v únoru 1999), přesto si ji dodnes mnozí 

rozhlasoví matadoři pamatují jako jednu z nejpokrokovějších rozhlasových stanic. Rádio 

Alfa bylo první celoplošné soukromé rádio v České republice, první vážný konkurent 

veřejnoprávního rozhlasu. Snažilo se inspirovat západními formáty a napodobit práci 

novinářů Českého rozhlasu v soukromém médiu, a to v době, kdy se Češi učili platit za 

koncesionářské poplatky a kdy se ustrnulá mediální scéna otevírala privátnímu sektoru. 

Ať už to bylo pirátské vysílání Rádia Stalin, experimentální licence stanici Europe 2 

(pozdější Evropy 2), nebo start vysílání prvních celoplošných soukromých stanic – 

Frekvence 1 a Rádia Alfa. Alfa patřila k nejdůležitějším médiím 90. let v České republice, 

nicméně zatím jí nebyla věnovaná v současném akademickém diskurzu dostatečná 

pozornost, a mezi širokou veřejností dokonce mnohdy upadla v zapomnění. Tato 

diplomová práce se právě kvůli tomu pokusí zaznamenat existenci tohoto média, aby Alfa 

neskonala v hlubinách mediálních archivů jen jako nepopsaná složka, ale příběh, který 

měl v nově se tvořící svobodné české společnosti své nezastupitelné místo. 

Cílem této magisterské práce je za pomoci všech dostupných zdrojů představit 

první celoplošné soukromé rádio v České republice – Rádio Alfa, které vysílalo v letech 

1993–1999. Teoretická část legislativních změn umožňujících vznik soukromých 

vysílatelů na území České republiky se bude týkat období krátce po sametové revoluci, 

zejména kolem roku 1991, kdy se v Československu zrodil ustanovující mediální zákon 

stvrzující rozdělení na veřejnoprávní a soukromý sektor – tedy takzvaný systém duálního 

vysílání, ke kterému se Československo přiklonilo po vzoru například Velké Británie. 

Tato část práce definuje vysílatele ze zákona a soukromý subjekt na prahu (nejen) 

mediálních změn počátku 90. let. Popíše vznik regulatorních orgánů, zejména pak Rady 

pro rozhlasové a televizí vysílání. Pod tímto názvem existuje rada až od roku 2001, ale 

pro zjednodušení a také kvůli četným užitím tohoto tvaru samotnými respondenty bude 

tato práce mnohdy využívat tohoto názvu pro tentýž orgán, případně zkratky RRTV nebo 

označení „vysílací rada“. Následující kapitola popíše vznik prvních soukromých 

vysílatelů s důrazem na proces udílení experimentálních a záhy řádných licencí (nejprve 

meziresortní komisí a posléze samotnou radou). Primárním analyzovaným obdobím 

analytické části budou léta 1993–1999, kdy Rádio Alfa vysílalo. Stanovené časové období 

není pro účely této práce pevné, zejména pak jeho začátek s ohledem na nutné uvedení 

okolností příprav a samotného vzniku stanice. Případová studie využije kvalitativních 



  

3 

 

metod (především výzkumných rozhovorů a také kvalitativní analýzy obsahů 

dohledaných materiálů), často ovšem nemusí být fakticky úplně přesná. Do dnešních dní 

se dochovalo opravdu minimum dokumentů (nemluvě o audionahrávkách), ze kterých by 

mohla práce čerpat. Bádání je proto v určitých pasážích založeno na důvěře ve výpovědi 

pamětníků a jejich cenné vzpomínky. Velmi přehledně a v bodech zmapoval v minulosti 

existenci Rádia Alfa PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D, který ve své diplomové práci 

zaměřené na fungování duálního systému vysílání (později vydané ve Světě rozhlasu pod 

názvem Deset let duálního systému rozhlasového vysílání 1989–1999) popisuje základní 

momenty, krize a způsoby jejich řešení v šestileté historii Alfy. Tento materiál spolu s 

novinovými články získanými z archivu Knihovny Českého rozhlasu a pomocí 

internetového monitoringu Newton Media Research jsou dalšími prameny této diplomové 

práce. 

 Hlavní výzkumná otázka zní: Jaké byly okolnosti vzniku a mediální logika 

prvního celoplošného soukromého rádia v České republice – Rádia Alfa? K odpovědi je 

třeba dojít pomocí dílčích kroků, které budou zkoumat, jak došlo k získání licence nebo 

jaké bylo programové nastavení stanice. Autora diplomové práce rovněž zajímá, jak 

vypadala redaktorská práce v Rádiu Alfa v terénu i v redakcích Paláce YMCA a později 

na vysočanské Kovářské ulici. Pomocí dochovaných programových schémat v práci 

vypátrá a popíše, kdo na Rádiu Alfa vysílal i jaký formát stanice měla. Dále se pokusí 

přijít na pohnutky, které vedly k založení tohoto rádia, a zaznamená problematiku 

přípravy vysílání. Tato část zevrubně představí program, vysílací časy, redaktory a 

proměny způsobu práce. Zvláštní pozornost je věnovaná konfliktům s vysílací radou, 

vstupu zahraničního investora CME a spojenectví s Televizí Nova. V závěru autor práce 

uvede důvody zániku Alfy a vyhodnotí analytickou část na půdorysu té teoretické, zde 

dojde i ke shrnutí principů fungování vybraného soukromého vysílatele s ohledem na 

tehdejší situaci v České republice. 

Tato práce má připomenout spletitou historii Rádia Alfa od udělení licence v roce 

1993 přes získání významného zahraničního investora a problémy s vysílací radou až po 

konec stanice v roce 1999 a přeměnu v Rádio Impuls. Nabídne svědectví pamětníků, 

přinese archivní dokumenty z výročních zpráv. Ambicí je uvést první ucelenou 

případovou studii Rádia Alfa s teoretickým základem ve vzniku systému duálního 

vysílání na tuzemském rozhlasovém trhu a touto cestou nabídnout vhled nejen na jedno z 

nejdůležitějších médií 90. let, ale současně odhalit prvopočátky soukromé vysílací sféry 

po 40 letech komunistické (nejen) mediální izolace.  
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1.  Metodologie práce 

První kapitola této diplomové práce popíše, jaká metodologická východiska 

elaborát využije pro výzkum daného tématu. Nastíní plusy, minusy a důvody, proč bádání 

vyžaduje právě tyto konkrétní postupy. Podkapitola o metodice sběru dat nastíní přesné 

postupy získání materiálů, popíše jejich segmentaci a využití v diplomové práci. 

1.1.    Kvalitativní analýza 

Pro tuto diplomovou práci byla vybrána metoda kvalitativní analýzy s důrazem na 

případovou studii, která se vyloženě hodí na studium etapy jednoho konkrétního média v 

rámci prvopočátku komerčního rozhlasového vysílání v Československu, respektive 

České republice. „Případová studie nabízí možnost dozvědět se hodně o konkrétním 

jedinci ve specifickém kontextu, stejně tak zaměřit se na různé aspekty jedincovy 

zkušenosti,“ píše se v knize o čtyřech přístupech kvalitativní analýzy textu (Řiháček, 

Čermák a Hytych 2013, s. 14), jimiž dle daného textu jsou: 

 

1) Interpretativní fenomenologická analýza, 

2) metoda zakotvené teorie, 

3) narativní analýza, 

4) diskurzivní analýza. 

 

Tato diplomová práce kombinuje prvky interpretativní fenomenologické analýzy 

(interpretative phenomenological analysis, IPA), ze které případové studie vychází, s 

prvky analýzy narativní, tedy vypravěčské. Příběh je zde ostatně „předmětem 

výzkumného zájmu“ (tamtéž, s. 75). Analýza se soustředí v této diplomové práci z drtivé 

většiny na jeden konkrétní případ komerčního vysílání – Rádio Alfa. Zároveň ovšem 

hledá obdobné vzorce (získání licence, příliv zahraničního kapitálu skrze servisní 

organizaci, problémy s RRTV) i u ostatních komerčních vysílatelů té doby, a to napříč 

televizním a rádiovým sektorem. Při rozboru shromážděných dat (metodiku jejich sběru 

nastiňuje podkapitola 1.2. Sběr dat) se práce pokouší vycházet z principů analýzy 

konkrétního jednoho případu s důrazem na procesuální vývoj (Hendl 2008, s. 226) s 

využitím oborové komparace. 
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1.2.    Sběr dat 

Sběr dat v této diplomové práci je koncipován několikerým způsobem, přičemž 

základní metody byly popsány už v úvodu. Pro nastínění metodologie byla použita 

dostupná odborná literatura. Základ teoretického rámce práce přebírá z dostupných 

dokumentů, jakými jsou zejména výroční zprávy RRTV za roky 1993–1999 (v letech 

vysílání Rádia Alfa), přičemž pro popis mediálního prostředí při samotném vzniku rady 

a prvopočátcích mediální legislativy je rovněž velmi cenným zdrojem Zpráva o stavu 

vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (od dubna 

1992 do února 1993) a další obdobné dokumenty. Protože teoretický rámec se 

pochopitelně dotýká porevolučního vývoje Českého rozhlasu (tehdy ještě federálního 

Československého rozhlasu), patří mezi důležité zdroje kompletní přehled rozhlasové 

historie ve sborníku Evy Ješutové Od mikrofonu k posluchačům z roku 2003. Neméně 

důležitými prameny jsou samotné zákony z počátku 90. let. Veškeré materiály jsou 

pečlivě odcitovány v seznamu použité literatury. 

Samotná analytická část práce nicméně vyžadovala větší přípravu. Protože 

neexistuje žádný ucelený zvukový ani dokumentový archiv Rádia Alfa, bude využita jako 

kostra této práce dotazování pomocí rozhovorů (o nich více níže) a faktografický materiál 

poskládaný z mediálního pokrytí existence Rádia Alfa s důrazem na období od roku 1993 

do roku 1999. Jedná se o soubor zpráv z titulárních deníků té doby, jakými byly Lidové 

noviny, Právo, Hospodářské noviny, Respekt a další. Zejména pak Týdeník Rozhlas.  

10

5

14

45

18

33

59

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Mediální pokrytí existence Rádia Alfa

Počet zpráv

Graf 1 Ilustrativní přehled mediálního pokrytí existence Rádia Alfa podle dat archivu Newton Media za 

období 1993–1999, celkem 184 zpráv. Vyhledávané heslo: Rádio OR Radio AND Alfa. Vrchol v roce 

1996 ukazuje na mediálně vděčnou kauzu spojenectví s TV Nova. 
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Proces implementace Profesní biografie 

 I.  Jak vzpomínáte na Rádio Alfa? 

Novinářská kariéra II.  Záznam o činnosti 

- Osobní angažovanost 

- Popis činnosti 

Rádio Alfa III.  Hlavní události 

- Vznik Alfy 

- Problémy s penězi 

- Změny programu 

- Investor CME 

- Konflikt s radou 

Osobní etapa IV.  Osobní postoj 

- Rádio a média obecně 

 

Nosné jsou pak z dnešního pohledu převážně samotné rozhovory s pamětníky 

vysílání: redaktory, šéfredaktory, programovými vedoucími apod. Tyto rozhovory jsou 

vedeny metodou nestrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami, jejichž tvorba 

závisí na takzvaném návodu, což je akademická procesualizace výzkumného interview 

pomocí předem sepsaných oblastí týkajících se dotyčného respondenta, na nichž chce 

badatel získat odpověď, ale nezáleží mu, jak a kdy v průběhu rozhovoru k těmto 

odpovědím dojde. Tuto metodologii popisuje podrobně Jan Hendl v publikaci 

Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace (2008). Rozhovory vypracované 

pro účely této práce využívají také principů neformálního rozhovoru a částečně 

narativního rozhovoru (s prostorem pro co nejobsažnější vyprávění). Rozhovor pomocí 

návodu pracuje se schopností tazatele vyptávat se a pídit po hledaných informacích, které 

mohou být podstatné pro danou akademickou práci. Dotazovaný se přizpůsobuje variací 

otázek, které jsou kompletně v gesci tazatele. „Zůstává mu i volnost přizpůsobovat 

formulace otázek podle situace,“ píše Hendl (2008, s. 174). Výběr z nejobsažnějších 

rozhovorů najde čtenář v přílohách, návod k jejich sestavení přibližuje Tabulka 1. 

 Částečně využitá metoda neformálního rozhovoru pak v této diplomové práci sází 

na to, že textura každého rozhovoru je nezaměnitelná a podléhá individuálnímu přístupu 

Tabulka 2   Návod k velkým rozhovorům této diplomové práce inspirovaný strukturou Jana Hendla 

(2008, s. 175). Texty jsou dostupné v přílohách. 
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s „generováním otázek v přirozeném průběhu interakce“ (tamtéž 2008, s. 175), přičemž 

právě spontánnost je i podle Hendla výhodou. Využití narativního rozhovoru zohledňuje 

formu vypravěčskou, rozhovory byly dělány s vědomím absence archivu, proto vyprávění 

bez přerušování v některých případech pomohlo získat co možná nejvíc informací i na 

otázky, které by jinak nepadly. Respondenti byly podle schématu (tamtéž 2008, s. 176) 

stimulování obecnou otázkou (podle návodu), respondent pak měl prostor vyprávět. Co 

nebylo jasné, vysvětlil při doplňovacím dotazu. Rozhovory probíhaly při osobních 

setkáních i pomocí telefonního hovoru. Čtenář všechny rozhovory (celkem 13) využité 

k této práci najde v seznamu použitých zdrojů na konci práce. Zásadní velké rozhovory 

(5) jsou pak dostupné v plném znění v seznamu příloh. 
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2. Teoretický rámec vzniku tzv. duálního systému vysílání v ČR 

V roce vydání této diplomové práce (2019) je tomu už 30 let od doby, kdy v 

Československu padl totalitní režim symbolizovaný vládou jediné strany, perzekucí 

opozice, třídně ustanovenou společností a zahraničněpolitickou orientací na Sovětský 

svaz. Proces demokratizace s sebou přinesl řadu problémů i příležitostí. Především pak 

ale vytvořil moderní právní stát postavený na humanitních základech a dodržování 

občanských svobod, který se učil nejen samosprávně fungovat, ale také nastavovat taková 

pravidla, aby byl trvale udržitelným. Týkalo se to otázek politických, společenských a 

koneckonců i mediálních. Svobodná 90. léta (především pak jejich začátek) byla 

rozvolněným obdobím, které se otevřelo novotám doma i v zahraničí a začalo naslouchat 

světu. Analogicky svět začal vnímat, co se děje ve středu Evropy. Nejčastějším 

adjektivem, které pro popis 90. let a prvních krůčků k novému nastavení českého 

mediálního prostředí používají respondenti této diplomové práce, je sousloví „pionýrská 

doba“. Československá federativní republika (od dubna 1990 Česká a Slovenská 

Federativní Republika) a později pak samostatné státní entity Česká a Slovenská 

republika přijaly kompletně nový právní rámec, který zajišťoval souběžné vysílání 

veřejnoprávního rozhlasu a soukromých stanic. Obrovský zájem o podnikání v odvětví 

privátního rozhlasového trhu se podepsal i na odezvě stran posluchačů, kteří kouzlo 

českého soukromého vysílání do té doby nezažili. Už v roce 1994 měly soukromé 

rozhlasové stanice tržní podíl na poslechovosti 59,1 % (RRTV 1995). Dnes představuje 

soukromý sektor rozhlasového vysílání stěžejní rozměr českého mediálního trhu. 

Nejposlouchanější stanicí v České republice je Rádio Impuls (Stem/Mark a Median 

2019), privátní stanice, která v roce 1998 převzala frekvence po končícím Rádiu Alfa, 

hlavním subjektu případové studie této diplomové práce. 

2.1.    Legislativní ukotvení 

Proces demokratizace České republiky a přechod od totalitního k demokratickému 

uspořádání započal v roce 1989 nejen celorepublikové politické a společenské změny, ale 

kompletně také přenastavil pravidla fungování médií. Respektive toho času ještě žádné 

předpisy české mediální prostředí nemělo, neznalo a teprve se je pokoušelo ustanovit. 

Začátkem 90. letech v Československé republice vysílal zatím stále jen státní rozhlas, 

který teprve čekal na plánovanou proměnu v médium veřejné služby. Toho času rozhlas 

finančně stále vycházel ze státního rozpočtu a jmenování a odvolávání jeho ředitele měla 
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na starosti federální vláda (Moravec 2003, s. 413). Vysílání stále podléhalo už značně 

zastaralému tiskovému zákonu č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních 

hromadných informačních prostředcích, který vysílání soukromých subjektů 

pochopitelně vůbec neumožňoval a jen velmi stroze konstatoval, že „svoboda projevu, 

slova a tisku a společenské poslání periodického tisku a ostatních hromadných 

informačních prostředků jsou materiálně zaručeny tím, že se pracujícím a jejich 

organizacím dávají k dispozici vydavatelské a tiskové podniky, rozhlas, televize, film a 

jiné hromadné informační prostředky. Tyto prostředky jsou ve společenském vlastnictví 

a nemohou být předmětem soukromého podnikání.“ (Československá socialistická 

republika 1966, s. 433) Po sametové revoluci a listopadových událostech podtrhujících 

dlouhodobé společenské naladění a úsilí o demokratickou tranzici země, se čekalo, že 

letité komunistické odstavce a paragrafy v dávno překonaných zákonech z 60. let nahradí 

moderní a schopný právní předpis, který se naladí na otevírající se podnikatelské prostředí 

v zemi. První novela č. 86/1990 Sb. (Československá federativní republika 1990), 

postavila cenzuru mimo zákon a mimo jiné zrušila hlavní cenzurní orgán s názvem 

Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI). V očekávání byla významná proměna 

tuzemského mediálního prostředí, jeho liberalizace a demokratizace s ohledem na 

celospolečenské dění v zemi. Větší změnu ale nepřinesly ani první svobodné měsíce, ani 

první demokratické parlamentní volby v Československu v červnu 1990. Dokonce ani rok 

po hlasování stále nebylo jasné, jakým dalším směrem se bude mediální prostředí ubírat, 

přestože v Československu existovala Konkurzní meziresortní komise vlády ČSFR pro 

výběr uchazečů o nestátní vysílání, která už na podzim 1990 měla připravený nový 

mediální zákon (Mikloško 1991). Komplikace přineslo zejména rozhodování o tom, jak 

bude uspořádán federální rozhlas a jeho národní deriváty: Český (vznikl zákonem č. 

484/1991 Sb.) a Slovenský rozhlas, což diskuse prodloužilo až do 20. března 1991, kdy 

byl konečně schválen takzvaný malý kompetenční zákon (č. 136/1991 Sb., o rozdělení 

působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a 

Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků), který převedl 

kompetence schvalování licencí a provozování jednotlivých vysílacích organizací do 

působnosti autonomních vlád uvnitř federace. Do působnosti národních představitelů 

země patřila tedy jednak povinnost „spravovat vydavatelské podniky, jakož i rozhlasové 

a televizní organizace, organizace k šíření audiovizuálních programů a agenturního 

zpravodajství, pokud jde o subjekty působící na území České republiky i Slovenské 

republiky“ a jednak úloha „zřizovat a spravovat vydavatelské podniky, jakož i rozhlasové 
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a televizní organizace, organizace k šíření audiovizuálních programů a agenturního 

zpravodajství, pokud jde o subjekty působící na území České republiky nebo Slovenské 

republiky, a přijímat právní úpravu jejich postavení“ (Česká a Slovenská Federativní 

Republika 1991, s. 596). Je zřetelné, že právě tento malý kompetenční zákon vytvořil 

předpolí k tomu, aby v České a Slovenské Federativní Republice mohl vzniknout jen o 

pár měsíců později zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, jenž je zcela jistě nejdůležitějším dokumentem, který „upravuje práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob a státních orgánů při provozování rozhlasového 

a televizního vysílání“ (Česká a Slovenská Federativní Republika 1991, s. 2266). Tento 

právní předpis byl prvním zákonem o rozhlasu a televizi v postkomunistické Evropě, 

inspiroval se ve Francii (Fleischman 2006, s. 8–9) a vůbec poprvé zakotvil takzvaný 

duální systém vysílání, který vymezoval práva na vysílání veřejnoprávní instituci i 

soukromým provozovatelům. „Jde o symbiózu evropské tradice vysílání veřejné služby s 

vysloveně tržním, komerčním pojetím vysílání, které vzniklo ve Spojených státech 

amerických,“ píše se v kapitole Svobodný rozhlas 1990–2003 od Václava Moravce (2003, 

s. 414) v knize Evy Ješutové Od mikrofonu k posluchačům. Dnes funguje duální systém 

(jenž je protikladem jednoduchému, ryze privátnímu systému) ve vyspělých západních 

zemích, jako je Německo nebo Velká Británie. Tento český, respektive tehdy ještě 

československý zákon vnímá a rozlišuje (Česká a slovenská federativní republika 1991, 

s. 2266) média provozovaná z titulu zákona, jež jsou financovaná výběrem 

koncesionářských poplatků (provozovatelé ze zákona), a pak soukromé společnosti (ať 

už televizní nebo rozhlasové) držící licenci k vysílání (držitelé licence) – ty se pak ještě 

dále dají dělit na vysílatele komerčního vysílání s hlavními příjmy z reklamy a neziskové 

vysílatele (Moravec 2003, s. 414). Tím zákon jednak zrušil státní monopol na 

informování veřejnosti a jednak zavedl moderní západní styl fungování médií 

v demokratickém státě. Celá třetí část tohoto nesmírně důležitého mediálního předpisu 

pro tuzemské vysílatele popisuje postup pro udělování licencí soukromým vysílatelům a 

dále velmi zevrubně uvádí podmínky pro formální náležitosti žádosti o udělení takové 

licence, požadavky na změnu, pravidla dodržování podmínek licence a důvody pro odnětí 

licence (Česká a slovenská federativní republika 1991, s. 2268–2270). Zákon zároveň 

ustanovil Radu pro rozhlasové a televizní vysílání jako nejdůležitější mediální orgán, 

který dozoroval udílení licencí soukromým subjektům, dodržování jejich pravidel i 

korektnost zákonem povoleného vysílání (tamtéž 1991, s. 2270). Zákon č. 468/1991 Sb., 

stanovil základní pravidla pro fungování médií po celá 90. léta. 
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Protože rada pro vysílání byla toho času stále ještě orgánem založeným federální 

republikou, následoval v únoru 1992 zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro 

rozhlasové a televizní vysílání, který specifikoval členskou základnu takového orgánu o 

13 lidech a zároveň blíže stanovoval jeho pravomoci, povinnosti a odpovědnost. Zároveň 

této radě ukládal spolupracovat s federální radou „na vypracování plánů využití kmitočtů 

pro vysílání“ a „vytváření zásad státní politiky České a Slovenské Federativní Republiky 

ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje“ (Česká a Slovenská federativní republika 

1992, s. 628).1 Na tento legislativní dokument navazuje zákon č. 36/1993 Sb., o některých 

opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, který rozděluje vysílací sítě a de 

facto právě tento zákon umožnil vysílání soukromých rádií mimo jiné tím, že 

„provozovateli rozhlasového vysílání ze zákona se vyhrazují přenosové cesty (část 

kmitočtového spektra) a síť vysílačů umožňující pokrytí území České republiky jedním 

vysílacím okruhem v pásmu středních vln a dvěma vysílacími okruhy v pásmu velmi 

krátkých vln“ (Česká republika 1993, s. 206). To umožnilo radě připravit licenční řízení 

na tyto uvolněné kmitočty, na nichž od února 1993 nakonec umožnila vysílat rádiím Alfa 

a Frekvence 1, které se staly prvními celoplošnými konkurenty veřejnoprávního rozhlasu. 

Zatímco novelizace v letech 1993 nebo 1994 nebyly tolik podstatné, zásadní 

změna přišla se zákonem č. 301/1995 Sb., který je pro tuto diplomovou práci velmi 

důležitý. Mimo jiné se jím mění a upravují výše představené předpisy č. 468/1991 Sb., a 

č. 103/1992 Sb., protože zjednodušeně ruší veškeré licenční podmínky obsažené v 

udělovaných licencích, vyjma těch věnujících se programové složce stanice. Ve druhém 

odstavci šestého článku zákona se píše, že „provozovatel rozhlasového a televizního 

vysílání může do 90 dnů od účinnosti tohoto zákona požádat Radu České republiky pro 

rozhlasové a televizní vysílání o zrušení podmínek stanovených Radou České republiky 

rozhlasové a televizní vysílání podle dosavadních předpisů“ (Česká republika 1995, s. 

4568). Tato legislativní úprava zkraje 90. let způsobila před volbami do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996 velký rozruch. Už na podzim 1995 

předcházela ustanovení zákona jednání Stálé komise pro sdělovací prostředky při 

Parlamentu České republiky. „Věděli jsme, že přijetí této novely je špatné, strašně jsme 

proti tomu protestovali. V okamžiku, kdy bylo možné zrušit licenční podmínky, tak si 

samozřejmě provozovatelé hned 1. ledna 1996 o to běželi říct, protože se jim daleko 

volněji dýchalo. Ten ,otravný regulační orgán‘ na ně nemohl dohlížet,“ vzpomíná tehdejší 

                                                 
1 Dnešní Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vznikla až zákonem č. 231/2000 Sb. 
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radní Petr Štěpánek s tím, že tehdejší stanice2 si okamžitě požádaly o zrušení všech 

možných licenčních podmínek (Štěpánek 2019). Tento stav vedl k tomu, že rada nevěděla 

(a nemohla ani kontrolovat), kdo je provozovatelem daného vysílání – zda takzvaný 

držitel licence se zákonným právem vysílat, nebo servisní organizace, tedy soukromá 

společnost, kterou si držitelé licence zřizovali za účelem faktického provozování médií. 

V ní pak mohl figurovat i nejasný kapitál a vlastníci, což provozovatelům uvolňovalo 

ruce. „Rada jej (tento organizační způsob řízení médií – pozn. autora) považuje za legální, 

právní pochybnosti vzbudil až později. Důvodem vzniku tohoto modelu byly především 

obavy rady z majoritního podílu zahraničního kapitálu ve společnosti držitele licence. 

Pojistkou tohoto modelu uspořádání byly licenční podmínky, které i po jejich změkčení 

rada považovala za dostatečný nástroj regulace vysílání.“ (RRTV 1998) Štěpánek 

pamatuje (2019), že na poslaneckém klubu ODS vysvětloval strůjcům úpravy (Haně 

Marvanové, Martinu Přibáňovi a Ondřeji Zeminovi – všichni toho času byli členy ODS), 

že zákon zůstane po novelizaci „děravý“ a že „konstrukce zákona je blbá a že licenční 

podmínky umožňují ty díry zalepit.“ Bylo ovšem krátce před volbami a politici podle 

Štěpánka (2019) potřebovali média na své straně. Tak či onak tento zákon umožnil 

plnohodnotný a radou kritizovaný majoritní vstup zahraničního kapitálu zároveň do 

rozhlasové a televizní společnosti a zkumuloval vlastnictví médií. Pro provozovatele 

nicméně současně vznikla povinnost „informovat o tom, že došlo ke spojení jeho podniku 

s podnikem jiné osoby“ (Česká republika 1995, s. 4565). Je jedním předmětů dalšího 

studia této diplomové práce, jaké byly důsledky takové situace. 

2.2.    Vznik prvních soukromých vysílatelů  

Jak bylo popsáno v předešlé kapitole, vysílání zpočátku 90. let stále podléhalo už 

značně zastaralému tiskovému zákonu č. 81/1966 Sb. Dramatická změna nastala s 

legislativním půdorysem, který začali připravovat mediální odborníci po volbách v létě 

1990. Československý rozhlas je zkraje 90. let na prahu změn svých vysílacích okruhů – 

jednak inklinuje ke stmelení regionálních stanic založením dodnes fungující Reginy 

(vysílat začíná 2. ledna 1991) a z éteru už po roce mizí stanice EM (k 31. prosinci 1990), 

která sdružovala programy Elán a Mikrofórum (Moravec 2003, s. 417). Pokračovatelem 

stanice pro mladé se na příští dva roky stalo Rádio Mikrofórum pod vedením Richarda 

Medka (tamtéž), který se v příštích letech mimo jiné stane šéfem Rádia Alfa a později i 

                                                 
2 Podle výroční zprávy RRTV jich bylo 29 z celkového počtu 84 provozovatelů, mezi nimi dvě soukromé 

celoplošné stanice Rádio Alfa a Frekvence 1. (RRTV 1996) 
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Českého rozhlasu. Český rozhlas tedy zkraje 90. let vysílá na stanicích Praha (dnes Český 

rozhlas Dvojka), Vltava, Regina (dnes je pokračovatelem pražská regionální stanice 

Regina DAB Praha) a Rádio Mikrofórum (stanicí pro mladé posluchače je dnes Radio 

Wave). Po zániku Československého rozhlasu přebírá vysílání stanice Československo 

(bývalé Hvězdy) a přejmenovává ji na Radiožurnál, čímž odkazuje na prvopočátky 

rozhlasového vysílání v Československu ze dne 18. května 1923 pod názvem 

Radiojournal. 

Protože ale byla svobodná doba, o rozhlasové vysílání projevily zájem také 

soukromé subjekty. Už v březnu 1990 do éteru na pražské frekvenci (88,2 MHz) tehdy 

ještě státního rozhlasu proniká po vzájemné dohodě francouzská stanice Europe 2 

(tamtéž, s. 411). Není ani půl roku od sametové revoluce. Tehdy ještě v Československu 

neexistoval žádný zákon, který by takové vysílání umožňoval. Protože významnější 

posun v mediální legislativě byl stále v nedohlednu, okamžitě po červnových volbách 

roku 1990 byla zřízena Konkurzní meziresortní komise vlády ČSFR pro výběr uchazečů 

o nestátní vysílání. Že byl o zahájení soukromého televizního i rozhlasového vysílání 

zájem, svědčí fakt, že komisi přišlo do konce roku na 200 žádostí stran privátních subjektů 

usilujících o vstup do doposud monopolního éteru ovládaného státními médii (Šmíd 

2001). A počet dál stoupal. Předsedou komise byl Jozef Mikloško, jeden ze zakladatelů 

Křesťanskodemokratického hnutí na Slovensku. „Ustavená meziresortní komise se však 

sešla jenom jednou, v srpnu, a rozhodla se, že si počká na to, až bude hotový zákon. 

Nakonec však pod tlakem pirátského vysílání Rádia Stalin začala v březnu 1991 udělovat 

první experimentální licence alespoň pro rozhlasové vysílání,“ píše Milan Šmíd (2001) a 

připomíná, že koncem roku 1990 do éteru začaly pronikat takzvané pirátské stanice. Mezi 

prvními byly Rádio Stalin a Rádio Podzemí, dvě rozhlasové stanice, které začaly vysílat 

v prosinci 1990 (Karásek 2019), stále ještě několik měsíců před prvními velkými 

mediálními zákony, ustanovením duálního systému vysílání nebo vznikem systému na 

udělování licencí na uvolněné kmitočty. Mikloškova komise (zřízená nejprve pod vládou, 

později fungující pod ministerstvem kultury) vycházela ve svém dopise rozesílaném 

žadatelům o licenci z Parlamentem ČR přijaté Listiny základních práv a svobod a prosby 

Federálního shromáždění (na základě programového prohlášení vlády ČSFR předsedy 

Mariána Čalfy) „demonopolizovat sdělovací prostředky“ ještě předtím, než bude přijata 

regulérní mediální legislativa (Mikloško 1991). Experimentální licence dostalo 36 

vysílatelů, mezi prvními například už zmíněná Europe 2 nebo Radio 1, které bylo 

přejmenované z Rádia Ultra a šlo de facto o nástupce pirátského Rádia Stalin (Šmíd 
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2001). „Všeobecně lze říci, že první měsíce vysílání nezávislých držitelů licencí byly 

zásadním přínosem pro rozvoj plurality informací, kulturní nabídky a pro vznik 

konkurenčního prostředí v této oblasti. Toto období bylo cenné také díky získání prvních 

poznatků s nezávislým rozhlasovým vysíláním,“ uvedla rada (RRTV 1993b). 

Aby nadšení z možnosti svobodného vysílání hudby, zpráv, názorů a informací 

absolutně nepředběhlo legislativu, bylo třeba mediálnímu odvětví dát nějaký rámec. 

Navíc experimentální licence vybraným vysílatelům končily v roce 1992. Rada udělila 

licence dvěma provozovatelům zahraničního vysílání – BBC World Service a Rádiu 

Svobodná Evropa –, a pořád udělovala práva na vysílání lokálním rádiím a regionálním 

stanicím – například Radiu West v Plzni, Radiu Sprint v Ostravě, Radiu Country v Praze 

a tak dále (tamtéž). Takzvaná Nová Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České 

republiky pro rozhlasové a televizní vysílání je velmi detailním zdrojem tehdejších 

příprav licenčního řízení pro celoplošné vysílání tuzemskými soukromými subjekty, na 

němž probíhaly práce už od podzimu 1992, tedy ještě před vznikem samostatného státu a 

tedy i koncem federálního rozhlasu. Rada měla postup udílení načrtnutý v zákoně č. 

468/1991 Sb., přičemž k dispozici získala dvě sady kmitočtů (pochopitelně od 

veřejnoprávního rozhlasu), které mohla v roce 1993 udělit dvěma soukromým 

společnostem, které měly zájem na tom vysílat v nově vzniklé České republice. Na starost 

měl vyčlenění kmitočtů a stanovení technické proveditelnosti Výzkumný ústav spojů (od 

roku podzimu 1992 příspěvková organizace ministerstva hospodářství Testcom), přičemž 

mělo jít o kmitočty v síti VKV II. První dvě sítě (s označením C1 a C2) zůstaly 

veřejnoprávnímu rozhlasu, C3 a C4 byly volné (tamtéž). Rada musela zároveň uvážit, zda 

je reklamní trh čerstvě zrozeného státu připravený na dostatečné zafinancování (podle 

západního scénáře) soukromého vysílatele natolik, aby byl schopný za provozování 

vysílačů platit, vyplácet mzdy, a tvořit tak kvalitní a poslouchatelný obsah (což v 

televizním prostředí bylo vzhledem k podstatně většímu inzertnímu potenciálu zcela jistě 

jednodušší). Rada se nakonec rozhodla udělit dvě licence úplně odlišným typům rádií, 

která by mohla posílit konkurenční boj se stanicemi veřejnoprávního rozhlasu. „Licenční 

řízení bylo vypsáno s uzávěrkou 25. 1. 1993. Neveřejná slyšení žadatelů proběhla v týdnu 

od 17. 2. 1993 do 19. 2. 1993, veřejná slyšení od 22. 2. 1993 do 24. 2. 1993,“ uvádí 

výroční zpráva rady za rok 1993 (tamtéž). Radní se rozhodli, že udělí licenci rádiu 

zpravodajské typu, které bude konkurovat veřejnoprávnímu Radiožurnálu, a pak stanici 

jakéhosi „všeobecného“ typu, která se bude ve vysílání víc zaměřovat na hudbu a zábavný 

obsah. Dohromady byly skoro dvě desítky žadatelů o licenci. Do užšího výběru postoupili 



  

15 

 

tito žadatelé: Kobra, R. G. Evropa 1 (žádající o licenci na stanici Frekvence 1 – pozn. 

autora), Radio Mamma, Kaskol (Radio Alfa), Kiss, Vox (za nímž stáli Miroslav Ondříček, 

Karel Svoboda a Michal Zelenka, kteří chtěli uzpůsobit vysílání pro střední až starší 

posluchače), dále Společnost pro rozvoj nezávislého rozhlasového vysílání (s projektem 

Rádia Blaník) s podporou například Ivana Medka, Vladimíra Justa nebo Pavla Tigrida. 

Mezi žadateli původně byly například i projekty jako Rádio CS 1, Rádio Collegium, které 

by „nezapomínalo na vážnou hudbu, odborné diskuse či hitparádu poezie“ nebo projekt 

Hallo, World!, tedy Rádio City ([fá] 1993, s. 3). A také Rádio R. I. O. (od Jaroslava 

Kořána, který plánoval orientaci programové skladby na staršího posluchače) anebo 

Rádio Euro 1, za nímž stál exministr vnitra Petr Čermák z ODS ([fá] a ČTK 1993, s. 3). 

Projektu z tohoto důvodu tehdy média přezdívala „vládní vlnka“ (Fuchsová 1993, s. 3). 

Licenci nakonec získávají projekty Rádia Alfa a Frekvence 1. Pro Alfu, projekt 

společnosti Kaskol, a. s., hlasovalo sedm z devíti členů rady (jeden se zdržel, jeden byl 

proti). Pro Frekvenci 1 – společný projekt Rádia Golem a Evropy 2 – bylo všech devět 

radních (Moravec 2000, s. 130). Radě se zavázaly pokrýt vysíláním nejprve 30 procent 

republiky a do roku 1997 až 70 procent území státu (RRTV 1993a). 

„Doba, kdy z éteru znělo pouze vysílání státní rozhlasu, je nenávratně pryč,“ 

oznámil Petr Hartman, dnes komentátor Českého rozhlasu Plus, na úvod Radiofóra 

Českého rozhlasu vysílaného 1. března 1993, kterého se zúčastnili Václav Kasík, ředitel 

firmy Kaskol, která získala licenci na vysílání Rádia Alfa, Jiří Chlíbec, místopředseda 

správní rady společného projektu Rádia Evropa 2 a Golem, a Jan Čech, ředitel akciové 

společnosti Rádio Golem (Hartman 1993). Měli představit své projekty veřejnosti krátce 

poté, co je schválila rada. „Toto rozhodnutí nevyvolalo tak bouřlivou polemiku jako 

rozhodnutí televizní,“ popsal Hartman s odkazem na udělování licencí pro televizní 

společnosti, které měsíc předtím vyhrál (tehdy) neznámý projekt jménem Televize Nova, 

pro nějž hlasovala nakonec celá rada – v té době ještě pod vedením prvního předsedy 

Daniela Korteho, člena Občanské demokratické aliance, v letech 2010–2017 poslance za 

stranu TOP 09 (tamtéž, srov. s Štěpánek 2004). Mladá fronta dnes se v únoru 1993 přesto 

pozastavila nad tím, jak „bleskové“ rozhodnutí rady bylo (Klvaňa 1993, s. 6). Společnost 

pro rozvoj nezávislého vysílání novináře a bývalého šéfa Radiofóra Petra Marka žádala 

radu o vysvětlení svého rozhodnutí v případě udílení licencí soukromým celoplošným 

rádiím. Rada oponovala, že nemusí uvádět argumenty, proč některému subjektu licenci 

přidělila, a jinému naopak ne. (Rudé právo 1993, s. 3) Mladá fronta tehdy psala ještě o 

jednom zajímavém momentu, který formoval povědomí o učiněných rozhodnutích – Jan 
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Vávra z vítězného projektu firmy Kaskol a Vladimír Železný, toho času už ředitel 

Televize Nova, měli společnou schůzku (Klvaňa 1993, s. 6). Vyvstaly otázky, na kolik 

jsou si oba projekty podobné a zda jejich zástupci neuvažují o sloučení. Václav Kasík 

dohady odmítl. „S CET 21 (držitelem licence na vysílání Televize Nova – pozn. autora) 

nemáme žádný vztah,“ řekl tehdy ve vysílání Českého rozhlasu (Hartman 1993). „Jsme 

publicisticko-zpravodajské rádio, to je hlavní těžiště. Rádio to má být v programu 

alternativní, což si myslíme, že je potřeba, apolitické, ctící veškeré svobody, které jsou 

zde dány. A když se mluví o konkurenci, tak já bych byl rád, aby se konkurence chápala 

správně. Nechceme konkurovat tím, že si budeme vzájemně ubírat místo na slunci. My 

chceme konkurenci mírumilovnou. A když se někomu bude líbit poslouchat naše rádio, 

tak ať ho poslouchá. A když jiné, tak ať poslouchá jiné,“ uzavřel (tamtéž). V případě 

Frekvence 1 byl proces udělení licence jednodušší a bez větších problémů. „Je potřeba 

zdůraznit, že v našem projektu hrálo oslovení rodiny velmi důležitou roli. Domnívám se, 

že veřejnoprávní rozhlas se kolikrát obrací na jiné komunity, třeba pracovní nebo 

názorové. Zatímco my jsme si předsevzali, že budeme naším vysíláním sledovat rytmus 

rodiny, že budeme sledovat to, kdy ta rodina poslouchá, že budeme vyhovovat jejím 

potřebám, vycházet vstříc tomu, co oni chtějí, a podporovat tuhle nejzásadnější 

komunitu,“ uvedl Jan Čech v Českém rozhlasu příklad, jak se chce rádio vymezit vůči 

veřejnoprávnímu vysílání (tamtéž). 

Rada byla s udělením licencí spokojená, ve své výroční zprávě za rok 1993 píše, 

že „existencí dvou soukromých celoplošných stanic a čtyř programových okruhů Českého 

rozhlasu se uspokojivě naplňuje duální systém rozhlasového vysílání v ČR nejen v 

regionálním, ale také v celoplošném rozsahu“ (RRTV 1993a). 

  



  

17 

 

3. Analytická část práce 

Analytická část této diplomové práce uvede konkrétní případovou studii vzniku, 

existence a konce Rádia Alfa, prvního celoplošného soukromého rozhlasového vysílatele 

v České republice, který vstoupil do éteru v září 1993 a skončil po téměř šesti letech. Na 

frekvenci ho v roce 1999 nahradilo Rádio Impuls. 

3.1.    Přípravy vysílání Rádia Alfa 

Prvopočátky Rádia Alfa sahají až k roku 1990, a to ke dvěma jménům – Václavu 

Kasíkovi a Milanu Kašíkovi. Spolubydlící z pražských strahovských kolejí pojila hra na 

klavír i společný zájem o média. „Navíc bez háčku nad ‚s‘ jsme měli i společné příjmení, 

což způsobilo mnoho neočekávaných situací,“ vypráví dnes Kašík (2019), mediální 

analytik a docent žurnalistiky a komunikace, který se po vysokoškolských studiích 

vypracoval až do pozice ředitele divize časopisů největšího českého vydavatelství 

Economia, a. s. Jeden čas pracoval také v Československém rozhlase. Jeho kamarád, 

hudebník Václav Kasík byl nejdůležitější postavou po celou dobu existence Rádia Alfa. 

Narodil se v srpnu 1947 v Chodově u Karlových Varů. „V Chodově se po válce usídlila 

profesorka Marešová, známá klavírní pedagožka a shodou okolností i učitelka Svjatoslava 

Richtera, jež byla naší rodinnou přítelkyní. Tam také byly položeny základy mé výuky 

hře na piano,“ vzpomínal Kasík v roce 2005 pro časopis Reflex (Potůček 2005). 

Vystudoval České vysoké učení technické, láskou ale byla hudba. Doprovázel slavné 

zpěvačky jako Naďu Urbánkovou, Evu Pilarovou, Hanu Zagorovou. Vystupoval s 

Karlem Černochem a Lenkou Filipovou. Jako hudební redaktor pracoval v 

Československém rozhlase. Bavilo ho podnikat, spolu s Ivanem Kolářem (někdejším 

funkcionářem Pragokoncertu) založili společnost Kaskol, a. s., která se věnovala 

převážně poradenství (Obchodní rejstřík 1991a). Jako spoustu jiných hudebníků té doby 

dostal nápad na založení vlastního rádia, což tehdy lákalo i Kašíka. „Strávil jsem s ním 

bezpočet diskusí nad samotným založením rádia, tedy nad dnes banálními, tehdy 

složitými otázkami organizačními, právními a legislativními. V té době to nebylo 

jednoduché, legislativa byla v počátcích. A když mluvím o zkušenostech, tak jsme měli 

poměrně hodně nastudováno, ale podnikatelská praxe v soukromých médiích ani 

zahraniční praxe nebyly dostatečné. I to se však podařilo dohnat.“ (Kašík 2019) Projekt 

dostal na starosti Jan Vávra, tehdy herec z Činoherního klubu, který spoluvytvářel 

samizdatovou revue Prostor. „My jsme se s Kasíkem neznali. Myslím, že nás dal 



  

18 

 

dohromady Jirka Novotný (později člen dozorčí rady Rádia Alfa, a. s., ředitel Federální 

informační služby a poté Federální bezpečnostní informační služby – pozn. autora), se 

kterým jsem se znal ze samizdatu. Jeden čas patřil mezi okruh lidí, kteří vytvářeli Prostor. 

Přišel k tomu později, dlouho u toho nevydržel, ale chvíli to dělal, takže jsme se znali,“ 

vzpomíná dnes na události před více než 25 lety Vávra (2019). Pro společný projekt 

zpravodajsko-publicistické rozhlasové stanice, která měla usilovat o licenci na celoplošné 

vysílání, se použila existující společnost, kterou Václav Kasík měl v obchodním rejstříku 

registrovanou už od roku 1991. Společenská smlouva na vznik firmy Kaskol, spol. s r. o. 

(Obchodní rejstřík 1991a), byla uzavřena 17. dubna 1991, společnost vznikla 17. června 

1991 a od té doby byla vedená v obchodním rejstříku s podíly společníků Petra Elišáka 

(vkladem 20 tisíc), Thomase Karaseka (35 tisíc), Ivana Koláře (20 tisíc) a Václava Kasíka 

(35 tisíc). Předmětem podnikání toho času ještě vůbec nebylo rozhlasové vysílání, ale 

poradenská činnost v mnoha odvětvích. 

Projekt Rádia Alfa začal v roce 1992 získávat čím dál jasnější obrysy. „Vybavuji 

si, že nejvíce času nám dalo přemýšlení nad proporcí hudby a slova, opět tehdy v tomto 

směru bylo málo zkušeností, pokud se na to díváme dnešním pohledem, neboť v centru 

všech úvah byly peníze na provoz soukromého subjektu,“ vzpomíná na přípravy projektu 

k prezentaci před vysílací radou Kašík (2019). Na formátu se zúčastnění údajně shodli a 

k tomu, že půjde o zpravodajské-publicistickou stanici, dospěli vzájemnou komunikací. 

„Potom jsem to psal sám, snažil jsem se k tomu nastudovat nějaké vzory, jak to dělali na 

Západě, kde to bylo běžné. Měl jsem taky zkušenosti ze Svobodné Evropy,“ popisuje 

Vávra (2019). Veškeré úsilí směřovalo k únoru 1993, kdy rada začala rozdělovat licence 

pro celoplošné vysílání. Projekt Alfy tedy navenek zaštiťoval kromě Milana Kasíka a 

Václava Kašíka i Jan Vávra (spolupracovník Svobodné Evropy, později zakladatel 

zpravodajství na Televizi Nova) a redaktor Lidových novin Jan Petránek ([fá] 1993, s. 3), 

v programové radě byli Eva Sharpová (později známá redaktorka zahraničního vysílání 

BBC), Ivan Hoffman (následně ředitel Rádia Alfa) a Jiří Hanák, někdejší zástupce 

šéfredaktora Lidových novin, později komentátor Práva (Klvaňa 1993, s. 6). Před radou 

jejich společné dílo prezentoval právě Jan Vávra – a podařilo se mu devítku radních 

zaujmout: programovou náplní Alfy přispívající „k pluralitě informačních zdrojů“, 

vysokým podílem mluveného slova (v poměru 55:45) nebo informování o životním 

prostředí, podpoře tržní ekonomiky, populární prezentací vědeckých poznatků a tak dále 

(Moravec 2000, s. 17). Společnost Kaskol získala licenci na celoplošné vysílání 24. února 

1993. „Projekt naplňuje předpoklad, že vysílání Rádia Alfa bude službou veřejnosti 
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v celém souboru výše uvedených oblastí působení,“ uvedla rada v březnu 1993 (Šídlo 

1998, s. 3). 

Václav Kasík v rozhovoru krátce po udílení licencí v Českém rozhlase 

(vzpomínaném v předchozí kapitole) zmiňoval, že „zárodek nejužšího týmu už je“, 

nicméně další nápady a šikovné zaměstnance uvítá (Hartman 1993). Jako by ho předem 

vyslyšel Miroslav Dittrich, tehdy osmatřicetiletý rozhlasák měl za sebou desetiletou 

kariéru v rádiu, pracoval jako ekonomický redaktor, moderátor, zvukový technik. Dnes 

popisuje, jak se příběh širší novinářské základny Rádia Alfa začal psát na chodbách svého 

největšího konkurenta – Českého rozhlasu. „Václav Kasík šel po chodbě a mířil do 

nějakého studia na odpolední rozhovor. Tehdy jsem věděl, že dostali tu licenci (…) Když 

jsem ho potkal, tak jsem mu říkal, že kdyby chtěl pomoct sestavit tým novinářů nového 

rádia, tak že jsem připravený. Dali jsme si čísla, on mi za týden zavolal a už to začalo,“ 

vzpomíná Dittrich (2018), který už předtím zvažoval opuštění rozhlasu. Na jaře 1993 z 

Československého rozhlasu odcházelo mnoho zaměstnanců, byli nespokojení se změnou 

ve vedení. „Jak skončil federální rozhlas, tak oni nás tady v té budově trochu naštvali, 

protože my jsme v letech 1989 až 1992 odvedli obrovskou zpravodajskou práci, která 

začala už schůzkou Václava Havla s Ladislavem Adamcem. Celé jsme to pokrývali. 

Dělali jsme ekonomické besedy, kde byli Václav Klaus, Dušan Tříska…  To byla tehdy 

krásná léta. Televize byla úplně v rozkladu a my jako ekonomové jsme se k tomu dostali. 

To ale skončilo a všechny pravomoci získali lidé z Českého rozhlasu, které jsme 

považovali z hlediska zpravodajského za ‚nýmandy‘, což byla těžká pravda. Takže jsme 

najednou museli poslouchat člověka, který v životě nešel ani na vládu. Byli jsme strašně 

zhrzení,“ dodává Dittrich (tamtéž). Soukromá stanice měla být novou výzvou, ostatně 

zpravodajský tým, který Dittrich tehdy skládal, sestával hlavně ze známých a 

osvědčených jmen tehdejšího Československého rozhlasu. Prvotní program dával 

dohromady s Jaroslavem Skalickým, dlouholetým moderátorem a redaktorem 

Československého rozhlasu. „My dva jsme ještě na Vinohradské tvořili vysílací schéma,“ 

vzpomíná Dittrich (tamtéž). Do Alfy přešel mezi prvními také třeba Miroslav Panuška 

(dnes editor Českého rozhlasu Plus), Miroslav Skoupý (dnes editor Radiožurnálu), 

Milada Richterová (dlouholetá rozhlasačka, do podzimu 2018 členka RRTV) a další. 

Rádio mělo ještě v dubnu 1993 pouze pět zaměstnanců (Rádio Alfa, a. s., 1993, s. 58), 

v srpnu už několik desítek a hodně z nich bylo z Českého rozhlasu. Miroslav Dittrich 

(2019) dnes říká, že kolem dvacítky novinářů do Alfy sám přetáhl z Českého rozhlasu. 

Miroslav Skoupý (2019) zase vzpomíná na produkční Dagmar Pállyovou, která domluvila 
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některým směnařům z veřejnoprávního rozhlasu schůzku s Václavem Kasíkem, a oni pak 

do soukromého média postupně přešli. 

 Připočtěme do zakládajícího týmu ještě jedno důležité jméno – Jiří Šimánek. Dnes 

manažer Martinického paláce na Hradčanském náměstí v Praze měl na starosti nejenom 

technické zázemí nově vznikajícího rádia, ale hlavně ekonomickou stránku věci. Do té 

doby pracoval pro vydavatelství Večerníku Praha, Denního Telegrafu anebo 

vydavatelství Deníku Metropolitan. „V průběhu roku 1992, kdy byla konstituovaná 

RRTV a kdy České radiokomunikace na základě rozhodnutí vlády připravily příslušné 

vysílače a kmitočty pro rozjezd soukromých rozhlasových a televizních stanic, jsem měl 

to štěstí, že jsem byl osloven, jestli bych se nechtěl zapojit do týmu, který připravuje na 

zelené louce projekt na získání licence pro celoplošnou zpravodajskou rozhlasovou 

stanici. A protože jsem předtím pracoval v novinách a práce novinářů jsem si vždycky 

vážil, tak jsem to chápal jako výzvu přiblížit se k vysílání.“ (Šimánek 2019) V prvních 

měsících příprav se zakladatelský tým scházel v Kasíkových kancelářích v Revoluční 

ulici. Jako místo, které se mělo stát v příštích letech zázemím nového celoplošného 

soukromého rádia, vybrali otcové-zakladatelé Alfy Palác YMCA nedaleko náměstí 

Republiky. Šimánek (tamtéž) si pamatuje na jednání s Vladimírem Kutílkem, jednatelem 

paláce. „Ten měl na velmi ceněné adrese Na Poříčí 12 momentálně prázdná patra. Dlouho 

jsme s ním vyjednávali, protože jsme potřebovali celé patro a měli jsme požadavek, aby 

nám dovolil instalaci technického zařízení na střeše budovy.“ Na první seznámení s 

novým pracovištěm vzpomíná dnes Miroslav Dittrich (2019): „Český rozhlas sídlí na 

Vinohradské 12, tak nám připadalo, že aspoň neodcházíme daleko (Dittrich naráží na 

stejné domovní číslo – pozn. autora). Tam to ale bylo staveniště, přebudovávaly se 

kancelářské prostory na studia, režie a už tenkrát tam byl takový malý newsroom, jako je 

dneska třeba na Radiožurnálu. Kolem nás chodili zedníci a my jsme v těch místnostech, 

které už byly hotové, začali přijímat nové lidi.“ Nejdůležitějším úkolem bylo ovšem 

pochopitelně sehnat na provoz rádia dostatek financí, Šimánek měl spočítáno, že měsíčně 

padne jen na mzdy kolem milionu a čtvrt až milionu a půl korun (Rádio Alfa, a. s., 1993, 

s. 58). Věděl, že nejdražší bude provoz vysílačů, za jejichž obsluhu u radiokomunikací 

Alfa posléze skutečně platila podle Šimánka (2019) enormní částky: „Nájem byl fixní, 

ročně tři miliony korun, zaváděcí kampaň stála 250 tisíc. Neadekvátně vysoké peníze 

jsme platili ČTK – čtyři miliony. Nejzásadnější byly vysílače, první rok jsme za ně platili 

30 milionů, a od roku 1994 dokonce 47 milionů korun. To byla smrtelná částka, která 

nám zcela jednoznačně říkala, že bez těchto peněz nás vypnou.“ 
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Marcel Pok, novinář Telegrafu, později člen představenstva akciové společnosti, 

v týdeníku Reflex (Potůček 2005) vzpomínal, jak shánění peněz na právě připravovaný 

projekt probíhalo: „Mám na Příbrami kamaráda, který tam byl tehdy starostou, Josefa 

Vacka. Ten mi řekl, ať se zeptám Lubomíra Kašáka (zeť Miroslava Kalouska, kterého 

v roce 2002 podle policejního spisu zastřelil společník ve firmě Zdeněk Němec, jenž pak 

sám spáchal sebevraždu – pozn. autora), jednoho z největších podnikatelů v regionu, jestli 

by nechtěl akcie vznikajícího rádia. Zašel jsem za ním a on na to, že víc než deset milionů 

dát nemůže.“ Kašák stál za společností IDOS, která likvidovala odpady. Do 

představenstva Rádia Alfa, a. s., byl zapsán 25. června 1993 spolu s Marcelem Pokem, 

který měl v IDOSu později podíl (Obchodní rejstřík 1991b). Původní plán na 

strukturalizaci a zajištění kapitálových zdrojů pro projekt Rádia Alfa počítal s tím, že při 

založení společnosti vloží IDOS 10 000 000 korun, společnost Kaskol věnuje 8 000 000 

korun formou nepeněžitého vkladu (přes vysílací licenci) a další 1 000 000 korun přispěje 

společnost Autoglob, prodejna automobilů v pražských Štěrboholech, kterou 

spoluzakládal Václav Kasík s Karlem Srbou, který se rovněž stal členem představenstva 

společnosti Rádio Alfa, a. s. (1993, s. 69) Srba byl později generálním sekretářem 

ministra zahraničí a agentem vojenské rozvědky, kterého Krajský soud v Českých 

Budějovicích poslal v roce 2003 na osm let do vězení za přípravu vraždy novinářky 

Sabiny Slonkové, posléze mu trest byl zpřísněn na 12 let, odseděl si jich jen osm (Potůček 

2005, srov. s Šrámková a Zelený 2010). Upsaný kapitál k okamžiku založení Rádia Alfa, 

a. s., měl tedy činit 19 000 000 korun, přičemž „na základě jednání investorů bylo 

dohodnuto, že akciová společnost po svém založení a splacení vkladů provede zvýšení 

akciového kapitálu, na kterém budou jednotliví investoři participovat formou odkoupení 

zvýšených akciových podílů“ (Rádio Alfa, a. s., 1993, s. 69). Počítalo se s akcionáři 

IDOS, Kaskol, Autoglob a dále Komerční bankou, Investiční kapitálovou společností KB, 

Českou spořitelnou, Spořitelní investiční společností a firmou Beneš – Lát, přičemž 

Kaskol měl držet 16procentní podíl. V průběhu roku se seznam akcionářů postupně 

upravoval, Václav Kasík například v už vzpomínaném vysílání Českého rozhlasu 

(Hartman 1993) řekl, že jedním ze zahraničních investorů by měla být společnost Svecia 

Balticum – americko-kanadsko-švédská firma se sídlem v americkém státě Delaware, 

která měla podíl například v maďarském rádiu Bridge, později 102 FM (Jakubowicz 

2011, s. 352). Na podzim byli hlavními akcionáři Kaskol, IDOS, Česká spořitelna a 

Spořitelní investiční společnost (Hovorka 1993, s. 5). Dne 25. června 1993 bylo do 

obchodního rejstříku vedeném Obvodním soudem pro Prahu 1, v oddílu B s číslem vložky 
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2055 zapsáno obchodní jméno Radio Alfa, a. s., se sídlem na Praze 1, Na Poříčí 12. 

V představenstvu zasedli Václav Kasík, Lubomír Kašák, Marcel Pok, Karel Srba, Ivan 

Hoffman (šéf Alfy při zahájení vysílání), Marie Hodková a Pavel Andres (Obchodní 

rejstřík 1993b). Základní jmění bylo stanoveno na 50 milionů korun, přičemž Alfa 

emitovala 5000 akcií na jméno, každou o nominální hodnotě 10 tisíc korun (Obchodní 

rejstřík 1993c). Samozřejmě se myslelo na zajišťování reklamy jako stěžejního příjmu 

peněz – reklamní čas měla zpočátku zajišťovat společnost Multimedia Praha, v níž byl 

Jaroslav Bažant ([eu] 1993, s. 6). Tato agentura zprostředkovávala inzertní pobídky také 

rádiu City, Contact, Černá Hora a dalším (RRTV 1995).  

Zahájení vysílání bylo v září 1993 na spadnutí. Znělky a jingly, kterých bylo 

v základní sadě kolem padesátky, připravil hudební skladatel Daniel Fikejz, který jinak 

spolupracoval například na divadelních představeních nebo tvořil hudbu k televizním 

inscenacím a celovečerním filmům (Čermáková 1993, s. 6). Alfa měla na zvukový obal 

vyčleněných asi 100 tisíc korun (Rádio Alfa 1993, s. 42). „Pokoušel jsem se používat co 

nejkontrastnější zvuky,“ řekl Fikejz v rozhovoru pro Týdeník Rozhlas (Čermáková 1993, 

s. 6). Polyfonní elektronické jingly odpovídaly soudobým standardům českého 

mediálního prostředí zkraje 90. let. Fikejz dále dělal znělky také třeba rádiu Černá Hora 

nebo Rádiu Melody (Daniel Fikejz.cz 2019). Hlavním symbolem a marketingovým 

maskotem Alfy se stala obrýlená žlutá kočka, často vyobrazená s magnetofonem 

v packách (Čermáková 1993, s. 6). 

3.1.1.    Diskuze nad programem 

Alfa v polovině roku 1993 dokončovala programové schéma, moderátoři se 

připravovali na vysílání, redaktoři na novinářskou práci. „Počítáme, že nás budou 

sledovat především posluchači Radiožurnálu a Prahy (druhého okruhu Českého rozhlasu 

– pozn. autora), neboť charakteru těchto stanic se naše vysílání nejvíce přiblíží,“ uvedl 

pro Hradecké noviny (ČTK 1993, s. 1) šéfredaktor Josef Havel, který do Alfy přišel 

z Českého rozhlasu Regina Praha, kde dělal zástupce ředitele. Z počátku se počítalo s 

koncepcí takzvaných kulatých stolů, které měly tvořit diskusní publicistický pilíř vysílání, 

na který by volně navazovala hlavní zpravodajská relace. Vedení chtělo, aby debaty před 

zprávami trvaly 30 minut, a pokud to bude možné, rádio je odvysílá každý všední den 

živě v 17.30. Měl tak vzniknout „jakýsi zárodek budoucího formátu News Radio“ (Rádio 

Alfa 1995a). V pondělí byla naplánována debata samotných novinářů ze zpravodajského 

týmu, tedy tzv. Klub Rádia Alfa. Redaktoři měli navodit dojem, že je tíží obdobné 
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problémy jako jejich posluchače a měli se zajímat o běžné finanční problémy domácností 

svých posluchačů. Úterý měli kulatý stůl v gesci domácí redaktoři, přičemž z počátku se 

počítalo s asistencí novinářů z Hospodářských novin. „Například se hovor může točit 

kolem privatizace, subvenční politiky, kolem konfliktu zájmů anebo kolem aktuálního 

sporu odborů s vládou či kolem napětí v koalici,“ uvažoval programový dokument 

v květnu 1993. Středa patřila hostům Ivana Hoffmana a „věštění z křišťálové koule“ nad 

současnými politickými problémy země. Čtvrtek řešili redaktoři zahraniční redakce, kteří 

si zase měli zvát novináře nebo zástupce ambasád, již by spolu s nimi rozjímali nad 

aktuálními zahraničněpolitickými problémy, v nichž Česko figurovalo. Pátek patřil 

kulturnímu, respektive sportovnímu dění. Přičemž když se děla významná domácí 

událost, přepustilo jí kulturní nebo sportovní vysílání éter. Tak to alespoň bylo v plánu. 

Program se v průběhu pár měsíců před zahájením samotného ostrého vysílání několikrát 

měnil, schéma z 1. září 1993 už počítalo namísto kulatých stolů s tzv. Alfa koktejlem – 

magazínem o rodinných tématech (ke koncepci kulatých stolů se ale vedení v budoucnosti 

vrátilo). Dnes se to zdá neuvěřitelné, ale úplně první myšlenky směřovaly například také 

k zařazení nedělní dvacetiminutovky s „Hity 18. století“ (Rádio Alfa, a. s., 1993, s. 35). 

V programovém schématu jsou rovněž pořady jako „Půlhodina ducha“ nebo „Církev a 

kultura pro děti a mládež“, které se do finálního vysílání pravděpodobně nedostaly 

(tamtéž, s. 31 a 33), protože v dalších programových schématech už nefigurují. Na vině 

ovšem může být jejích nízká podrobnost. Zajímavým nápadem bylo promlouvat se 

šéfredaktory tištěných deníků nad tématy zítřejšího vydání, zařadit večer kontaktní 

hodinku o intimních problémech nebo tzv. Klub seniorů, tedy magazín pro důchodce. 

Alfa rovněž počítala s převzatým vysíláním BBC „Jedná fráze denně“ (tamtéž, s. 30) nebo 

s programem Deutsche Welle (Rádio Alfa 1995a). 

Rádio Alfa dostalo licenci na 15 vysílačů, jejich kmitočty vyhodnocoval Šimánek 

spolu s rozhlasovým mistrem Ivem Rottenbergem, který vedl technickou poradnu v 

Týdeníku Rozhlas. Vysílání mělo být podle původních představ prováděno pomocí 

družice Eutelsat II Fly 4 na celém území České republiky ([os] 1994a, s. 20). Alfa si 

vybrala za systém distribuce signálu americký ComStream, který do té doby používala 

jako jediná rozhlasová stanice na východ od Německa. „Z vysílacího pracoviště jde signál 

do kodéru, kde mimo jiné dochází ke sloučení tří typů signálu v jeden. Takto upravený 

signál postupuje do zařízení, který ho dál upravuje do formy vhodné pro přenos. Pak se 

přes další úpravná zařízení přivádí k vysílací parabole a ta ho ‚odešle‘ na kmitočtu 14,1 

GHz na družici,“ popisoval tehdy technický ředitel Alfy Karel Zýka, dnes ředitel 
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Techniky a správy v celém Českém 

rozhlase (tamtéž). Na satelitu se signál 

zesílil a na kmitočtu 12,6 GHz (kvůli 

vzájemnému rušení) odeslal zpět na 

Zemi, kde ho měly zachytit přijímací 

stanice, jež dále signál rozesílaly po 

kmitočtech k přijímačům. „V Paříži 

sídlila firma Digitec, kde jsme 

nakoupili techniku pro digitální 

zpracování a záznam zvuku,“ uvádí 

Ivo Rottenberg (2019), který měl na 

starosti projektování rozhlasových 

studií. Studiovou techniku dodala 

švýcarská společnost Studer (Rádio 

Alfa, a. s., 1993, s. 38). Alfa si od ní 

slibovala skoro zázraky, popisovala ji 

jako „zařízení nejnovější generace, 

které představuje špičku v oboru 

zpravodajského rozhlasu, a to i 

v evropském srovnání“ (tamtéž). 

Počítače získala Alfa od americké 

společnosti Dell, akustiku měla na 

starosti firma Soning (Rottenberg 

2019). Podnikatelský plán směřování 

investic při zahájení projektu Rádia 

Alfa počítal s tím, že minimálně jedno studio bude muset být vybaveno špičkovou 

rozhlasovou technikou. Konkrétně se v podnikatelském záměru zmiňuje „vysílací režie, 

hlasatelna, diskusní studio, výrobní studio a výrobní režie“ (Rádio Alfa, a. s., 1993, s. 40). 

Rovněž šlo o vybavení přímo pro redaktory pracující v terénu, to jest mikrofony, 

magnetofony (Studer A 721, A 812 a R-DAT Studer D 780), telefonní hybridy a podobně. 

Alfa dále plánovala zafinancovat tři osobní vozy, jeden přenosový vůz anebo třeba 

základní hudební archiv, pro který si připravila milion a půl korun (víc Obrázek č. 1).  

Ne všichni z původního týmu se zahájení vysílání Rádia Alfa v září 1993 dočkali. 

Tvůrce projektu a obhajovatel plánovaného záměru Alfy před radou Jan Vávra v létě 1993 

Obrázek 1 Seznam počátečních investic (RÁDIO 

ALFA, A. S. 1993). 



  

25 

 

přijal nabídku generálního šéfa Televize Nova Vladimíra Železného na post šéfa 

zpravodajství a publicistiky v nově vznikající televizi (Vávra 2019), která dostala licenci 

od rady v lednu 1993 a začala vysílat zhruba o rok později. Zkraje prosince 1993 pak 

Obvodní soud pro Prahu 1 povoluje změnu v zápise v obchodní rejstříku (1993c), kdy se 

vymazává jméno Jana Vávry z představenstva Rádia Alfa, a. s. „Pro mě to bylo dost těžké 

rozhodování, protože jsem měl místo ředitele rádia, nicméně televize mě lákala víc,“ říká 

Vávra (2019). Matně si dnes vzpomíná na schůzku s ředitelem Novy Železným a 

některým ze zástupců Společnosti pro rozvoj nezávislého rozhlasového vysílání, která 

tehdy v licenčním řízení s Alfou prohrála (Klvaňa 1993, s. 6). Že by už tehdy domlouvali 

spojení s Novou (pozdější zlomový moment v historii Alfy), odmítá. Tyto spekulace 

vyvracel už v roce 1993 sám Václav Kasík (Hartman 1993). Vávra (2019) nicméně 

přiznává, že o svém možném angažmá na Nově se Železným už v době přípravy Alfy 

mluvil. Tehdy asi ještě netušil, že cesty obou médií se zanedlouho zase spojí. 

3.2.    Začátek vysílání 

Rádio Alfa začalo vysílat 13. září 1993. První píseň zazněla od zpěvačky Marty 

Kubišové: Nechte zvony znít. Následovala produkce Spirituál Kvintetu (Štěpánek 1993, 

s. 15). Z éteru se ozval hlas Jaroslava Sezemského, moderátora, který jako spousta dalších 

jeho kolegů přišel do Alfy z veřejnoprávního rozhlasu, kde pracoval už od roku 1976 a 

spolupracoval mimo jiné na populárním Dobrém jitru Radiožurnálu. „Je pět hodin. Máme 

pondělí 13. září 1993. Pro řadu pověrčivých je třináctka nešťastným číslem, pro vás, kteří 

nás posloucháte, i pro nás, kteří vám právě teď děláme prostřednictvím přijímače 

společnost, to ale docela určitě neplatí, protože právě teď startujeme. Ano. Začíná vysílat 

první soukromá celoplošná rozhlasová stanice u nás – Rádio Alfa,“ oznámil Sezemský 

(1993) a nahlásil první zprávy s Jiljím Kubcem. „Vím, co se sluší a patří,“ usmívá se dnes 

Sezemský (2019), když si na první minuty Alfy v roce 1993 vzpomene. Hlavními vysílači 

byly: České Budějovice, Klatovy, Praha, Ústí nad Labem, Ostrava, Brno, Zlín, Jeseník, 

Plzeň a Valašské Meziříčí (Rádio Alfa 1993, s. 15). Další byly v plánu, například 

Chomutov. Moderátoři lidem u přijímačů často připomínali rozhlasové slogany: „Alfa to 

ví první“ anebo „První v abecedě, první u vás“ (Hovorka 1993, s. 5). Souboj 

s veřejnoprávním rozhlasem se naplno rozběhl. 
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3.2.1. Představení programového schématu 

Představu o tom, jak vypadalo finální první programové schéma v začátcích 

vysílání, si můžeme udělat například z vydání Hospodářských novin dne 8. října 1993, 

kde vyšel jeho kompletní přehled. Program Alfy měl klasické dělení: schéma se drželo 

pevných pravidel od pondělí do pátku s drobnými variacemi moderátorů a hostů 

jednotlivých pořadů. Specifický program byl připravený na soboty a neděle. Vysílání 

začínalo krátce po půl páté Hudebním budíčkem (o sobotách a nedělích o hodinu později), 

přičemž živé studiové vysílání zahajovalo Ráno s Alfou – v éteru bylo od 5 do 8 hodin 

ráno, o víkendu pak od 6 do 9 (Rádio Alfa 1993, s. 15). Takzvaným „morning manem“ 

se stal Petr Sirotek (v posledních letech moderoval na stanici Regina DAB Praha) a také 

Obrázek 2 Programové schéma a seznam vysílačů při zahájení vysílání na inzertní ploše, která vyšla 

v Burzovních novinách, příloze Hospodářských novin (Rádio Alfa 1993, s. 15). 
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Martin Ondráček, který je dnes v Českém rozhlasu šéfredaktorem zpravodajství a 

publicistiky. Bodový scénář jedné z jeho moderací z roku 1994 je k nahlédnutí 

v přílohách. 

Na ranní blok navazoval pořad Cesty peněz, což byl ekonomický magazín, v jehož 

úvodu vždy zazněly nejdůležitější události předchozí dne. Glosovali je političtí, odborní 

i novinářští experti. „Součástí magazínu je i pravidelné zpravodajství z Burzy cenných 

papírů Praha, z činnosti mimoburzovního trhu RM-systém, dále zpravodajství z 

Plodinové burzy v Brně a také aktuální informace týkající se kuponové privatizace.“ 

([md] 1993, s. 6) Moderátory byli Zdena Balcerová, Jaroslav Skalický, Jakub Šiška, Petr 

Havel a Miroslav Dittrich. Ekonomika rezonovala i v dalším vysílání Alfy, například po 

zprávách v půl jedenácté se v éteru pravidelně objevovaly aktuální informace o nabídkách 

a poptávkách na pracovním trhu (Rádio Alfa 1993, s. 15). Motoristé poslouchali obdobu 

veřejnoprávního Motožurnálu (dříve Pozor, zákruta!), která dostala název Auto, moto, 

Alfa a soukromá stanice ji zařadila od 12.15 hodin, čímž vždy o tři čtvrtě hodinu 

předběhla s automobilovou tematikou Radiožurnál. 

Pochopitelně stěžejní ale bylo na Alfě zpravodajství, přece jen šlo o zpravodajsko-

publicistické rádio. Zprávaři se ze čtvrtého patra v domě Na Poříčí 12 ozývali v éteru 

každou hodinu, zpravodajské přehledy měly zpravidla kolem pěti minut, přičemž od 5.30 

do 20.30 hodin byly současně každou půlhodinu vysílány krátké headliny (stručné 

titulkové věty, které měly stopáž od jedné do tří minut podle zpravodajské relevance 

zařazených témat). V sobotu a neděli Alfa zařazovala headliny ve špičkách od 6 do 8.30 

hodin a mezi 14.30 a 17.30 hodinami ([os] 1994b, s. 20). Zpravodajských směn sloužilo 

v začátcích Alfy celkem pět a měly mezi dvěma až třemi redaktory-směnaři. Mezi nimi 

tehdy i Miroslav Panuška, dnes editor Českého rozhlasu Plus, podle kterého směna 

zažívala nejpernější chvilky hlavně v pozdním odpoledni a večer. „Nejvyšší soustředěnost 

je od pěti do půl sedmé večer, v době, která je pro každou denní směnu vrcholem 

dvanáctihodinové práce.“ (tamtéž) Tento formát se přenesl do Alfy z Radiožurnálu – 

směnař k sobě měl vždy redaktora (Skoupý 2019). V půl sedmé večer končila hlavní 

třicetiminutová zpravodajská relace, kterou programoví specialisté pojmenovali Alfa a 

Omega. Začínala každý všední den v 18 hodin večer a měla dnes klasické tematické 

řazení od zpráv přes sportovní přehled a počasí až po dopravní informace. Prostor byl i 

pro takzvané flash zprávy – neodkladně aktuální informace. „Když se stane něco 

důležitého, máme možnost stočené pořady přerušit a vstoupit přímo do vysílání,“ 

popisovala redaktorka Irena Schneiderková pro Týdeník Rozhlas ([os] 1994b, s. 20). 
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Zpravodajské zdroje byly na začátek 90. let u soukromého média pozoruhodné. Alfa měla 

k dispozici rozsáhlou síť domácích a zahraničních zpravodajů a také agenturní servis 

České tiskové kanceláře a britské agentury Reuters (tamtéž). Smlouvu na sdílení 

informací mělo Rádio Alfa také s redakcemi BBC a Svobodné Evropy. Agenda v podstatě 

kopírovala světové (nebo minimálně evropské trendy) a držela se mantinelů, které 

vytvářel veřejnoprávní rozhlas. Základ domácí redakce tvořili vedoucí Milada Richterová 

z Českého rozhlasu, Karel Směták, který přišel do Alfy ze Zemských novin, a Jana 

Lejpová, dnes zprávařka na Radiožurnálu. Redakce nebyla nijak objemná, proto mimo 

hlasatelskou roli museli jednotliví redaktoři občas i moderovat. Například Milada 

Richterová měla na starosti sobotní Týden v zádech, zpravodajsko-publicistický přehled 

dění uplynulého týdne, Jana Lejpová zase spolumoderovala odpolední Studio Alfa, které 

později nahradilo blok Odpoledne s Alfou ([ksm] 1994, s. 22). 

Druhým podstatným pilířem zpravodajství Alfy byla zahraniční redakce. 

Zahraniční témata měl na starosti mimo jiné Libor Dvořák, dnes komentátor Českého 

rozhlasu Plus a uznávaný odborník na problematiku Ruska. Původně měli mít na starosti 

zahraniční agendu v Alfě tři až čtyři lidé (Valenta 1994a, s. 22), Dvořák ovšem začínal 

pracovat jen se Zbyňkem Merunkou, který ovšem brzy nato odešel do Televize Nova a 

zkraje února 1994 v ní začal spolu se Stanislavou Wanatowiczovou moderovat Televizní 

Noviny. Nakonec se k Dvořákovi přidali Klára Kováčová a Radek Chalupa, který později 

moderoval na Alfě oblíbený pořad Ze Společnosti – ze začátku vysílání Alfy byl v 

sobotním éteru po 22. hodině společenský magazín Alfa Julia (Rádio Alfa 1993, s. 15). 

Alfa měla poměrně rozsáhlou síť zahraničních spolupracovníků a zpravodajů. „V Moskvě 

je to Petra Procházková z Lidových novin, v Bonnu Rudolf Ströbinger, který je 

dopisovatelem Svobodné Evropy. V Paříži Adolf Bašta. Informace z Velké Británie nám 

poskytuje Jan Čulík, který má sídlo v Glasgowě,“ představoval zahraniční přispěvovatele 

Alfy Dvořák v Týdeníku Rozhlas s tím, že spojení má Alfa také s Vídní, Římem, 

pochopitelně se sousední Bratislavou a s USA (Valenta 1994a, s. 22). Mezi oblíbené 

pořady se zahraniční tematikou tak patřila Alfa na cestách, tu připravoval redaktor 

Jaroslav Skalický. Šlo o padesátiminutový magazín zajímavostí ze světa, který v éteru 

dostal prostor ze začátku vždy v neděli po poledních zprávách a jehož příspěvky vždy 

doplňovala hudba ze země, o níž byla zrovna řeč. „V tomto cyklu pořadů už jsme 

posluchačům nabídli prostřednictvím rozhlasových vln návštěvu všech kontinentů. 

Spolupracujeme i s některými cestovními kancelářemi (…), které se specializují obvykle 

na jedno teritorium, takže pak jsou pořady laděny monotematicky a věnovány vždy jedné 
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zemi,“ vysvětloval v dobovém Týdeníku Rozhlas Jaroslav Skalický (Valenta 1994b, s. 

22). 

Přestože Alfa byla především koncipována jako zpravodajsko-publicistické rádio, 

neopomíjela důležitou složku hudby. Staral se o ni zpočátku Martin Jonák, dnes vedoucí 

Podpory programu v Českém rozhlase Dvojka. „Při daném poměru slova a hudby 

přibližně jedna ku jedné jsme se rozhodli, že i poměr naší a zahraniční produkce bude 

aspoň jedna ku jedné,“ vysvětloval tehdy (Jonák 1994, s. 20). Důraz nebyl překvapivě na 

popové (takříkajíc catch-all) skladby, ale třeba spíš na country, swing, rock'n'roll a další 

styly a žánry. Alfa zpočátku vysílala také vážnou hudbu, ale kvůli vlažnému ohlasu 

posluchačů ji brzy stáhla. „Ve všední dny od pěti (v sobotu a v neděli od šesti) hodin ráno 

do osmnácti vybíráme hudbu živě. Můžeme tím reagovat na pestrost publicistiky a 

zpravodajství,“ uvedl Jonák (tamtéž) s tím, že zbylou dobu vyplňoval dopředu vybraný 

playlist. Zároveň Rádio Alfa zařazovalo speciální hudební pořady. V pondělí to byl 

Country kalendář (s Mirkem Černým), v úterý Alfa Music (s Petrem Jandou), středu měl 

na starosti Jan Spálený (Černobílá mozaika), ve čtvrtek byl naplánovaný Hudební večírek 

Ivonne Přenosilové a v pátek vysílal Lubor Šorka. V sobotu vysílal Karel Prokeš 

populární hudbu, v neděli rock'n'roll Karel Zich (Rádio Alfa 1993, s. 15). Mezi páteční a 

sobotní nocí posluchači naladili Pop History Josefa Šrámka a domácí hitparádu Horních 

deset Alfy měl ob týden v sobotu večer na starosti Jan Pokorný, dnes ředitel Zpravodajství 

v Českém rozhlase. Hudební portréty byl nedělní pořad hudebních dramaturgů Alfy – 

Pavla Lébla, Martina Jonáka a Miloše Zahradníka (Jonák 1994, s. 20). 

Na Rádiu Alfa nemohl chybět sport. Vůbec největší důraz byl kladen na fotbal. 

Rádio Alfa navíc získalo exkluzivní práva na vysílání přenosů z první české fotbalové 

ligy ([yan] 1994, s. 12), takže od února 1994 dostalo možnost vysílat pravidelné přenosy 

z fotbalových utkání ([sg] 1994, s. 15). Kvůli tomu do redakce přibyl Ivan Quirenz (Brno), 

Jan Čada (Zlín), Zdeněk Roubík (Plzeň a Cheb), Mojmír Logr (Olomouc), Pavel Šmíd 

(Ostrava) nebo Radek Šamánek (Hradec Králové). Na zápasy do Liberce a Českých 

Budějovice dojížděli redaktoři z Prahy, kde byli František Jeníček, Jaroslav Sezemský, 

František Dočkal, Jiljí Kubec, Stanislav Sigmund ml. a Jan Kysilka ([red] 1994, s. 22). 

Přenos probíhal po telefonních linkách. „Používáme zařízení z Nizozemska, sice dosti 

drahé, ale špičkové. Jsou to ‚reportofony‘, které umožní našim zpravodajům mít volné 

ruce, dokonalý odposlech, mikrofon před ústy, propojení s pražskou režií,“ popisoval 

redaktor František Jenčík (tamtéž). Plán byl na podzim 1994 přejít na klasické linky, po 

nichž se dnes rozhlasová „galerie“ s reportéry na stadionech běžně spojuje například na 
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Radiožurnálu. Mimochodem to, že Alfa získala vysílání fotbalu na úkor veřejnoprávního 

rozhlasu, se neobešlo bez problémů. Druhý březnový týden 1993 podal STES 

(marketingová agentura fotbalové asociace) a Rádio Alfa na ČRo žalobu kvůli tomu, že 

rozhlas dál vysílal svůj pořad S mikrofonem za fotbalem. A to i přesto, že na to už neměl 

právo, což ale naopak rozhlas vyvracel smlouvou o budoucí smlouvě s organizací STES 

a podal na ni rovněž žalobu (Rudé právo 1994, s. 16). Fotbal byl ve vysílání Alfy často – 

páteční vysílání v 13.30 oznamovalo zápasy nadcházejícího ligového kola, v pondělí v 

11.05 přišla rekapitulace odehraných zápasů s různými hosty z fotbalového prostředí 

([red] 1994, s. 22). 

Známí hosté ostatně chodili do vysílání Alfy často a hned do několika pořadů. 

Vždy po zprávách v jednu každý všední den následoval Host Alfy, půlhodinové povídání 

se známými lidmi. Hosty k živým rozhovorům si moderátoři zvali také do pořadu Elixír 

a půl hodinu před hlavní večerní relací do Alfa koktejlu (Havel 1994, s. 20). Právě Elixír 

byl stěžejním dopoledním pořadem. „Je to vlastně ženský magazín, který si nedává za cíl 

oslovovat pouze ženy,“ vysvětlovala jedna z moderátorek Ivana Vališová (Suchánková 

1994, s. 20). Šlo o odlehčené povídání se spoustou anekdot, které vyplňovala spotřební 

nebo zdravotní tematika, dnes bychom zaměření Elixíru označili jako lifestyle. Mezi 

moderátory dále byli Josef Havel a Jana Smutná (Valenta 1995a, s. 1 a 3). 

3.2.2. První problémy 

Měsíc po zahájení vysílání bylo vedení Alfy poměrně nadšené, jak úspěšně nové 

rádio vstoupilo do českého rozhlasového éteru. Signál pokryl v půlce října 1993 už 81 

procent území republiky ([joe] 1993, s. 2). V rádiu pracovalo 49 zaměstnanců (Štěpánek 

1993, s. 15), přičemž se odhadovalo, že zhruba polovina přišla z Českého rozhlasu. 

Přestože šéfredaktor a později programový ředitel Alfy Josef Havel mluvil v této 

souvislosti o jakýchsi „porodních bolestech“ ([vab] 1993, s. 2), stačilo pár týdnů a stanice 

byla čtvrtou nejposlouchanější v zemi, v prvním kvartálu roku 1994 měla share 5,3 

procenta trhu (RRTV 1995). Éter dál ovládal veřejnoprávní rozhlas se stanicemi 

Radiožurnál (20,7 procenta) a Praha (14,9 procenta), třetí byla Frekvence 1 s 9,3 procenta 

(tamtéž). Postupem dalších měsíců se začínalo zdát, že poslechovost na úrovni Svobodné 

Evropy může být maximálním možným výsledkem a vedení Alfy, a především investoři 

celoplošné rozhlasové stanice čekali výraznější čísla. V Alfě rychle zjistili, že se současně 

nastaveným formátem a programovým schématem nezajistí dostatečné zisky k 

uspokojení investorů. Samozřejmě zároveň museli bojovat s tím, že na rozhlasovém 
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mediálním trhu nebylo tolik peněžních prostředků jako na televizním, a zejména pak 

tiskovém. Odhadní výdaje v médiích na reklamu byly za celý rok 1993 podle IP Praha3 

0,45 miliardy korun, což je asi třikrát méně než v televizi a zhruba osmkrát méně než v 

tisku. Ve všech mediálních odvětvích investice do reklamy stoupaly, přičemž nejvíc rostla 

televize – v roce 1994 dosáhly výdaje na reklamní prostor v rádiích hodnoty 0,56 miliardy 

korun, v televizi pětkrát víc, v tisku skoro sedmkrát víc (RRTV 1995). Rádia tak měla 

problémy a nejinak tomu bylo v Alfě. Rádio za svou krátkou existenci stihlo prodělat 

vyšší desítky milionů korun.4 „Volali z radiokomunikací s tím, že je po splatnosti faktur. 

Říkali, že pokud s panem Kasíkem nepřijdeme a nepodepíšeme směnky, tak nás vypnou. 

Měl jsem permanentní stresy, protože logicky přišlo období, kdy jsme neměli žádná čísla, 

žádnou kontrahovanou reklamu. Vysílali jsme s vysokými výdaji a neměli jsme příjmy,“ 

vzpomíná Jiří Šimánek (2019), toho času ekonomický ředitel Alfy. „V roce 1994 bylo 

jasné, že musí přijít změny. Překlopili jsme reklamu jinému subjektu, založili jsme firmu 

Alfa Media, která pak začala prodávat reklamní čas Rádia Alfa. Byla konstituována z lidí, 

kteří byli přetaženi z jiných rádií a šéfem se stal obchodní ředitel Evropy 2 a Frekvence 1 

Václav Kubata,“ popisuje Šimánek (tamtéž) s tím, že vedení Alfy mělo od Kubaty vysoká 

očekávání. Doufalo, že člověk s kontakty z konkurenčních soukromých rozhlasových 

stanic, kterým prodávala reklamní čas společnost Regie Radio Music, sežene dostatek 

kontaktů a prostředků i pro potřeby Alfy. Společnost Alfa Media, o které se Šimánek 

zmiňuje, byla vedena v obchodním rejstříku od 27. června 1994 (Obchodní rejstřík 1994) 

a zmiňuje ji i výroční zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 1994 (RRTV 

1995). Rádiu Alfa také začala v té době s reklamou radit konzultační firma reklamního 

odborníka Michala Zelenky, toho času prezidenta Asociace provozovatelů soukromého 

vysílání, který se měl stát generálním ředitelem Alfy od února 1995. „Říkal, že nemůžeme 

chtít, aby Rádio Alfa vyhrálo válku, když máme na prvním místě program,“ vzpomíná 

Šimánek (2019). Nakonec nabízené místo Zelenka ale odmítl, protože si kladl za 

podmínku, že RRTV povolí kapitálový vstup „významného mediálního subjektu“ do Alfy 

([uha] 1996, s. 1). „Pro Alfu jsem nepracoval přímo, ale prostřednictvím mezinárodní 

poradenské firmy BCI. Moje spolupráce nepřekročila rámec běžné přednáškové nebo 

produkční činnosti,“ uvedl Zelenka pro Strategie News v červnu 1996 (tamtéž). 

                                                 
3 Mediální zastupitelství veřejnoprávní televize a rozhlasu, které se v roce 2000 přejmenovalo na 

ARBOmedia (Krupka 2012, str. 73). 
4 Údaje se liší. Generální ředitel Alfy Richard Medek (1995–1996) v rozhovoru pro Denní Telegraf 

(Švejdová 1995, s. 7) říká 80 milionů, v rozhovoru pro Týdeník Rozhlas (1995, s. 2) říká přes 100 

milionů. 
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První velké změny v programovém schématu nastaly už před létem 1994, měly 

nastartovat progresivnější růst poslechovosti. Programovým ředitelem byl tehdy Josef 

Havel, moderátor Elixíru. Ranní blok se prodloužil o hodinu (od 5 do 9), navíc krátké 

titulkové zprávy se ráno vysílaly už každou čtvrthodinu. Elixír dostal víc prostoru 

dopoledne a byl ještě odlehčenější (Valenta 1994c, s. 22). Experimentovalo se s hudbou, 

takto vznikl také pořad Písničky po francouzsku, moderoval ho Jiří Dědeček. Alfa 

očividně hledala v programu slabá místa a snažila se je co možná nejdřív vylepšit. 

Odpolední blok byl mnohem víc zpravodajský, zároveň se podle Josefa Havla (tamtéž) 

různě pozměňoval přístup k získávání informací i agenda setting. Z vysílání na léto 

(zřejmě dočasně) zmizel pořad Petra Sirotka Skrytý mikrofon, přibyly ale jiné, například 

Na stopě času Jakuba Šišky (historický pořad) a Řeči přes kopečky Libora Dvořáka, což 

byly rozhovory s emigranty o české politice a společnosti (tamtéž). Do vysílání se dostaly 

mimo jiné také pořady jako Na vlastní kůži s reportážemi Petra Sirotka nebo Dokud nás 

sny nerozdělí prvního šéfa rádia (do června 1994) Ivana Hoffmana (Klement 1994, s. 6). 

Po létě změny pokračují, hýbe se mimo jiné se zprávami, aby měly atraktivnější časování. 

„Hlavní zpravodajskou relaci jsme zařadili už na 17.42 hodinu, aby se to dobře 

pamatovalo, nazvali jsme ji Za osmnáct osmnáct,“ přiblížil Miroslav Dittrich s tím, že do 

hlavních zpráv se vešly i publicistické rozhlasové žánry jako poznámky, komentáře nebo 

rozhovory (Valenta 1994d, s. 22). Vedení obnovilo systém kulatých stolů, moderoval je 

Ivan Hoffman. Ty největší změny měly ale teprve přijít. 

3.3.    Vstup CME a éra Nové Alfy 

Už v únoru 1995 byly revidovány obalové prvky a některé jingly vedení úplně 

vyřadilo. Na začátku roku 1995 pracovalo na pražské Alfě 24 redaktorů a 5 externistů, 

stanice měla 16 regionálních zpravodajů v Česku a 12 zahraničních zpravodajů v 9 

zemích Evropy a Ameriky (Rádio Alfa 1995b). Nové programové schéma vznikalo v režii 

Josefa Havla, Miroslava Dittricha a Jaroslava Skalického, nově jmenovaného 

šéfredaktora. Chtěli dát jasnou formu a uspořádání vysílání, které bylo na poslech moc 

těžkopádné kvůli svému zpravodajské-publicistickému zaměření, a zároveň se nevzdávali 

myšlenky na konkurenceschopnost veřejnoprávnímu rozhlasu (Skalický 2019). Hledání 

ideálního programu bylo dlouhé a plné nejrůznějších peripetií. Existují dochované 

záznamy schválených programových schémat ze dnů 17. 2., 1. 3., 22. 3. a 14. 5. – liší se 
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vzájemně jen v drobnostech. Program měl cílit na lidi mezi 30 až 45 lety,5 podle Dittricha 

se tehdy zvolily větší programové bloky, které měly být posluchačsky srozumitelnější. 

Bloky byly řazeny do šesti na sebe navazujících částí – ranní, dopolední, dva odpolední 

bloky, večerní a noční. Ve stejném formátu dnes funguje Radiožurnál. „Maximální 

snahou je, aby posluchač našel ve stejný čas stejný typ programu, stejné moderátory a 

stejné ‚spíkry‘. Proto horizontální členění programu je více méně stejné od pondělí do 

neděle,“ píše se v oficiálním znění tehdy prosazovaného programu Rádia Alfa (1995). 

Bloky se lišily počtem moderátorů, zatímco ranní blok moderoval pouze jeden moderátor, 

dopolední Elixír Alfa od 9 do 12 hodin už moderovali moderátoři dva a byl kladen důraz 

na to, aby to byl muž a žena. Stejně tak i následující Music box s aktuálními hity a 

písničkami na přání moderovalo duo, podmínkou bylo, aby to byla dvojice mužů. 

Odpolední a večerní blok měl na starosti už pouze jeden moderátor. Noční reprízy byly 

automatické. Ráno od 4 hodin stanice vysílala Dobré ráno s Alfou, pak Ranní expres. 

Zprávy s informacemi o dopravě a počasí byly každých 15 minut, hudba byla 

dynamičtější než přes den. Největší změny pak doznalo odpolední vysílání, kdy se rádio 

snažilo být mnohem víc kontaktní a ve větší míře komunikovalo se svými posluchači. Od 

                                                 
5 Toto rozpětí uvádí Richard Medek v rozhovoru pro Týdeník Rozhlas (1995, s. 2), pro Denní Telegraf 

(Švejdová 1995, s. 7) zmiňuje 30–39 let. Ještě větší rozpětí uvádí Václav Kubata (25–45) v magazínu 

Úspěch (Lhotská 1995, s. 98). Totožné rozpětí je i v oficiálním navrhovaném programovém schématu ze 

17. 2. 1995. 

Obrázek 3 Zestručněný návrh programového schématu z období, 

kdy se připravovaly rozsáhlé změny (Rádio Alfa 1995a). Koláž 

doplňuje logo Rádia Alfa ([eu] 1993). 
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jedné do patnácté hodiny byl více méně hudební blok, na který navazovala show Petra 

Sirotka (Valenta 1995b, s. 1). Vznikly současně úplně nové, vyloženě lifestylové pořady 

jako módní bulletin s Radkem Chalupou, který do té doby moderoval pořad Ze 

společnosti. V pondělí byl byznysový pořad Povoláním ředitel, kam si moderátoři zvali 

vrcholné představitele firem a společností v Česku. O víkendech ráno posluchači ladili 

blok Sladíte, prosím. Od 10 hodiny Alfa vysílala rozhovor s hostem. Ve 12 hodin do 

programu přibyl nový Polední magazín shrnující hlavní události dne. „V pořadu testujeme 

i potraviny, které jsou v našich obchodech – Alfa test teď vysíláme každý pracovní den,“ 

prezentoval spotřební tematiku Dittrich v Týdeníku Rozhlas (tamtéž). Odpoledne začínal 

v 15 hodin blok věnovaný soutěžím a lifestylovým informacím Alfa Plus. Známá jména, 

která Alfa angažovala, se dostala k mikrofonu v pořadu Hudba extra před půlnocí (23–

00), který moderovali Vladimír Mišík nebo Oskar Gottlieb. O víkendu pozdě večer 

vysílala Alfa Hudební dostavník (22–00) s Petrem Spáleným (tamtéž). Vznikl také úplně 

nový pořad Doteky Jakuba Šišky a Jany Smutné, jinak moderátorky Elixíru (samotný 

Elixír později doznal změn v podobě nových moderátorů). „V tomto pořadu mluvíme i o 

věcech, na které nezbyl přes den čas anebo nebylo vhodné o nich mluvit. Proto přichází 

do vysílání střídavě lékař, psycholog, představitel církve, astrolog a podobně,“ uvedl 

Dittrich s tím, že do pořadu mohou lidé i volat (tamtéž). Důraz byl dál i na sport, zejména 

na tradiční fotbal. Alfa vysílala také pravidelné horoskopy. Přibývá z Kolína nad Rýnem 
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2006b, 2006c, 2006d, 2006e) 
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přebíraný program stanice Deutsche Welle, který se ve vysílání později objevil (Rádio 

Alfa 1995a). Programové schéma Rádia Alfa schválené už 17. 2. 1995 považuje za 

základní slogan slova Právě teď. Formátem zvolené hudby je soft AC, což si autoři 

programového schématu překládají v oficiálních dokumentech jako „současné rádio pro 

dospělé“ (tamtéž). 

3.3.1. Nový investor 

Jenže ani všechny tyto změny nestačí. Jen pár měsíců po ostrém startu vysílání 

začíná Rádio Alfa dál usilovně řešit, jak dosáhnout větší poslechovosti na rozhlasovém 

trhu a uspokojit investory. A zdá se, že ani výraznější programové řezy nepomůžou. 

Naskýtá se příležitost oslovit velkého zahraničního investora, třebaže od začátku 

existence Alfy se Václav Kasík pyšnil vznikem společnosti s ryze českým kapitálem, a 

hlavně pak dementoval informace o tom, že by Rádio Alfa mohlo mít co dočinění 

s vlastníky Televize Nova (Hartman 1993). To se mělo změnit. Z toho důvodu pátrejme 

po začátcích společnosti CET 21 (Central European Television for 21st Century), která 

byla založena režiséry  Peterem Kršákem a Vlastimilem Venclíkem, sociology Fedorem 

Gálem a Jozefem Alánem a psychiatrem Peterem Hunčíkem. V obchodním rejstříku je 

CET 21 zapsaná od 22. června roku 1992 (Obchodní rejstřík 1992) a v roce následujícím 

usiluje o získání licence na provoz celoplošné televizní stanice v České republice. 

Investorem pro získání takové licence v České republice se stala německá společnost 

CEDC (Central European Development Corporation, se sídlem v Berlíně) amerického 

podnikatele Romana Laudera a Marka Palmera, který byl někdejším poradcem prezidenta 

Ronalda Reagana a znal se s jedním ze zakladatelů CET 21 Peterem Hunčíkem, který byl 

známou tváří Veřejnosti proti násilí (VPN, slovenské obdoby Občanského fóra). „Projekt 

byl napsán tak, aby lahodil oku RRTV – komerční televize se zavazovala neprodukovat 

vlastní programy a umožnit vytvoření skutečného konkurenčního prostředí; podpořit širší 

přístup veřejnosti do vysílání, využít zkušeností partnerů ze zemí s vyspělou demokracií, 

a v neposlední řadě se opírat o kapitál, o jehož původu a spolehlivosti neměl nikdo 

pochybovat,“ uvádí publicista Václav Žák (2011), někdejší šéf Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání. Společnost CET 21 nakonec licenci na vysílání Televize Nova (i přes 

účast žadatelů s podporou mediálních obrů z řad Bontonu nebo RTL) získala (RRTV 

1993b), CEDC se ale vlivem licenčních podmínek ustanovujících nepřenositelnost takové 

licence vysílání účastnit de iure nemohla. Velmi důležitým bodem v historii Novy (a 

současně i Rádia Alfa) je proto vznik společnosti ČNTS (České nezávislé televizní 
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společnosti), která byla do obchodního rejstříku zapsaná dne 8. července 1993 (tedy o 

více než půl roku předtím, než započalo 4. února 1994 vysílání Televize Nova) a měla 

sloužit jako servisní organizace se zahraničním kapitálem (Obchodní rejstřík 1993a). U 

vzniku ČNTS se angažoval jak držitel licence pro vysílání TV Nova (CET 21), tak 

investoři Česká spořitelna a CEDC. Užití licence společnosti ČNTS rada akceptovala, 

přestože je podle zákona taková licence nepřevoditelná.6 Navíc to naráží na problém s 

licenční podmínkou č. 17, podle které „jakékoli změny právnické osoby, která je 

držitelem licence, skladby kapitálu investorů a ustanovení obchodní smlouvy mezi 

držitelem licence a investory předloží předem ke schválení radě“ (Štěpánek 2004). Jenže 

rada takové spojení akceptovala. „CEDC vložila 75 % kapitálu a získala za to 66 % 

vlastnických práv. Spořitelna vložila 25 % kapitálu a získala 22 %. CET 21 vložila právo 

užívat, získávat prospěch a udržovat licenci (…) na bezpodmínečné, neodvolatelné a 

výlučné bázi. Za to získala 12 % vlastnických práv,“ popisuje Žák (2011). Investiční 

společnost CEDC se záhy restrukturalizovala na společnost CME (Central European 

Media Enterprises) se sídlem v nizozemském Amsterdamu a do konce července 1994 

převedla z CEDC na CME veškeré kapitálové podíly (tamtéž). Následujícího roku 

společnost přesídlila na Bermudy. Vzájemný vztah mezi provozovatelem licence 

k vysílání a servisní společností se zahraničním kapitálem se stal do budoucna hlavním 

sporným bodem mezi vysílatelem a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Společnost CME je toho času majoritním vlastníkem ČNTS a zde dochází k 

propojení Televize Nova a Rádia Alfa. Už koncem roku 1994 žádá společnost Kaskol 

(majitel licence k Rádiu Alfa) o povolení, aby do projektu Alfy mohla vstoupit společnost 

CME (hlavní vlastník servisní organizace TV Nova), což velká rada zamítá v listopadu 

1994, aby spojení neporušovalo podmínky regulérní hospodářské soutěže ([bar] 1994, s. 

3). Vzápětí se u Alfy rodí naprosto identický scénář jako v případě Televize Nova. 

Investiční společnost CME se rozhodne vstoupit do servisní organizace Rádio Alfa, a. s., 

kterou vedení Alfy nechalo do obchodního rejstříku zapsat už v červnu 1993 (originál 

smlouvy o technickém, finančním, hospodářském a organizačním zajištění provozování 

rozhlasového vysílání spol. Rádio Alfa, a. s., je součástí příloh této práce). „Vybrali jsme 

si tuto společnost (CME – pozn. autora), protože ze všech nabídek byla schopna 

poskytnout finance za nejlepších podmínek. Rizikové nám to tehdy nepřipadalo,“ řekl 

Kasík Lidovým novinám v roce 1998 (Müller 1998a). Bermudská společnost CME do 

                                                 
6 Tehdy to vedlo až k odvolání tzv. Korteho rady (9. července 1994), jak popisuje v knize Válka o Novu 

(2004) bývalý radní Petr Štěpánek.  
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Rádia Alfa vložila přibližně 100 milionů korun. „Od CME jsme si vzali úvěr na provoz 

rádia a hodlali jsme jej posléze použít také na navýšení základního jmění Rádia Alfa, a. 

s., což jsme nutně potřebovali a což jsme také měli uvedené v projektu schváleném radou. 

Rada nesouhlasila se vstupem CME do Rádia Alfa, a. s., ale po novele zákona o 

rozhlasovém vysílání již k této regulaci neměla pravomoc. Teprve pak vstoupila CME do 

Rádia Alfa, a. s, kde posléze získala majoritu.“ (tamtéž) RRTV skutečně ztratila možnost 

jakkoli ovlivnit vztahy mezi vlastnickými strukturami v soukromých mediálních 

společnostech poté, co na začátku roku 1996 začala platit novela zákona o rozhlasovém 

a televizním vysílání (České republika 1995) „Licenční podmínka, která alespoň zčásti 

dovolovala radě ingerovat do vztahu mezi provozovatelem a takovou společností 

(servisní organizací – pozn. autora), musela být v důsledku novely zákona o vysílání v 

roce 1996 zrušena, a rada tak ztratila možnost získat o existujícím stavu potřebné 

informace a účinně jej ovlivnit,“ píše se ve výroční zprávě RRTV (1998). Podmínky rada 

do licence vypsala z obav před ovlivněním nezávislosti vysílání majoritním podílem 

zahraničního investora v televizní společnosti. Vznikla tedy společenská smlouva mezi 

držitelem licence a servisní organizací, která pravomoci rozlišovala, přičemž z právního 

hlediska takovéto rozdělení ničemu nevadilo. „Rada se domnívá, že institut licenčních 

podmínek ve spojitosti s výše uvedenou konstrukcí vztahu mezi držitelem licence a 

obstaravatelskými nebo servisními organizacemi byl nezbytnou pojistkou, která 

dostatečně definovala hranice pojmu ‚provozování vysílání‘, které zákon o vysílání blíže 

nespecifikuje,“ píše RRTV (tamtéž). Setřel se tak rozdíl mezi investory a provozovateli 

vysílání. Jak v případě Televize Nova, tak v případě Rádia Alfa. Obě instituce (a dále 

třeba Premiéra TV) o zrušení licenčních podmínek záhy po nabytí novely právní moci 

požádaly (Štěpánek 2019) a Stálá komise PSP radu v této souvislosti požádala o 

neodkladné vyřešení jejich požadavků do konce října roku 1996 (RRTV 1998). 

3.3.2. Spojení s Televizí Nova 

Spojení Novy s Alfou byl marketingovým počinem, na který tehdejší legislativa 

nebyla připravená. Ekonomický ředitel Alfy Jiří Šimánek dostává obchodní 

restrukturalizaci už počátkem roku 1995 na starost, 18. ledna 1995 se stává s okamžitou 

platností pověřeným ředitelem Rádia Alfa (1995c). Je u všech programových změn, které 

jsme nastínili na prvních stranách této kapitoly. „Zpracovali jsme tzv. Rádio Alfa 2, 

vytvořili jsme nové reklamní jingly a podařilo se nám do vysílání zapracovat velmi 

atraktivní vysílací prvky. Velmi úzce jsme v té době spolupracovali s Michalem 
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Zelenkou. První sadu všech reklamních sloganů a názvů našich rubrik nám namluvil 

Zdeněk Mahdal, největší hvězda české reklamy 90. let,“ vzpomíná (Šimánek 2019). Alfa 

rovněž spolupracovala se Zelenkovou ženou Petrou Janů. Už víme, že ani tyto výrazné 

programové změny nestačily k tomu, aby Rádio Alfa ukouslo výraznější poslechovost 

veřejnoprávnímu rozhlasu nebo Frekvenci 1, proto došlo ke spojení s Novou a vzniku 

plánu na takzvanou Novou Alfu. „Do propagace nalili strašné peníze, to rádio se 

přejmenovalo na Nová Alfa, což byl bezvadný, geniální nápad,“ vzpomíná Miroslav 

Dittrich (2018). „Obchodníci, kteří prodávali reklamu TV Nova, jen mávnutím proutku 

posunuli příslušné miliony do rádia. Pointa celého toho procesu měla ekonomickou 

rovinu. Rádio Nová Alfa byl marketingový bonbonek, finta na inzerenty. Dělali to ti samí 

lidé,“ uvádí Jiří Šimánek (2019). Nový název rozhlasové stanice radě vyloženě vadil, 

zamítla žádost na jeho změnu, což tehdejšího šéfredaktora Alfy Petra Holmana (nahradil 

v pozici Jaroslava Skalického, který se vrátil do Českého rozhlasu) podle svých slov 

překvapilo (Mladá fronta 1995, s. 3).  

 Kompletní proměnu ale čekal hlavně program a s tím se Šimánek odmítal 

ztotožnit, proto v průběhu roku 1995 odchází (Šimánek 2019). Generálním ředitelem se 

nakonec stává Richard Medek, který má zkušenosti z Českého rozhlasu, kde šest let 

moderoval Mikrofórum a byl i zastupujícím šéfredaktorem Radiožurnálu, a do Alfy 

odchází z TV Nova (Švejdová 1995, s. 7). Václav Kasík zpětně odmítal, že by spojení 

Rádia Alfa s Novou toho času znamenalo začlenění Rádia Alfa do mediálního impéria 

Vladimíra Železného. „Byl to prostě jen obchod, žádné temné mediální spiknutí s 

Novou.“ (Müller 1998a, s. 19) Dodnes není známé, kdo takové sjednocení inicioval. 

Hodilo se všem, například Česká spořitelna měla jako minoritní vlastník podíly v Televizi 

Nova i Rádiu Alfa (na rozdíl od CME, která původně poskytla jen překlenovací úvěr). 

Spořitelna držela v Alfě 32 procent akcií, v Nově 22. Mezi Alfou a Novou vznikla 

smlouva o programové spolupráci. „Já jsem tenkrát Fertigovi (Leonard Fertig byl 

tehdejším ředitelem CME – pozn. autora) říkal, že je to sice hezké, že to takhle obešli, 

fajn, ale že se blíží období konce platnosti licence a rada měla úzus, že dosavadním 

provozovatelům, pokud to provozovali bez problémů, dávala ve znovuudílení licencí 

jistou výhodu. Tenkrát jsem mu říkal, že neovládají držitele licence, a tak že jim lze dost 

těžko poskytnout výhodu, když de facto nejsou rádiem,“ říká Petr Štěpánek (2019). 

Rada vysílání Alfy dlouhodobě kritizovala. Už v roce 1994 přišla na porušení 

zřetelného označení sponzorovaných pořadů, ale vzhledem k tomu, že tuto náležitost 

překročilo sedm z 12 kontrolovaných rozhlasových subjektů, nešlo o nic výjimečného 
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(RRTV 1995). Na konci května 1995 ovšem vydala rada upozornění, že Alfa nedodržuje 

licenční podmínky ohledně stanového podílu hudby a mluveného slova. Následně v 

červnu téhož roku rada vytkla Alfě porušení programové skladby, kvůli čemuž zahájila 

mnohem častější kontroly vysílání Alfy oproti jiným stanicím (RRTV 1996). Mimo jiné 

RRTV vadilo, že Alfa neuměla dobře rozdělovat pořady reklamními jingly, mnohem 

zásadnějším problémem ovšem bylo, že Alfa doháněla procentuálně stanovené limity 

mluveného slova v noci a den věnovala hudbě ([jp] 1999, s. 3). To přiznává řada 

oslovených respondentů, mezi nimi i Richard Medek (2019). „Přes den to bylo proudové 

schéma, což už dneska jedou všichni včetně Radiožurnálu, a celou noc bylo mluvené 

slovo, čímž se doháněla ta licenční podmínka, kterou bylo nutné dodržet. Celou noc tam 

bylo nějaké divadlo.“ Divadlo pro uši byl dlouhý blok skečů, historek a vyprávění od 

„Voskovce s Werichem přes Suchého se Šlitrem až třeba k Cimrmanovi“. (Týdeník 

Rozhlas 1995, s. 2) Alfa si byla vědoma, že musí programové schéma uzpůsobit 

požadavkům rady, jinak by mohla o licenci na vysílání snadno přijít. Zároveň vedení 

muselo upravit, aby rádio bylo komerčně úspěšné, a tak se pokusilo slovy Medka podívat 

na licenční podmínky „z trochu jiného úhlu pohledu“ (tamtéž). Už dříve toho roku 

poprosilo rádio radu o úpravu licence, například hudba měla mít 60procentní podíl ve 

vysílání, rada ale rozhodnutí odkládala (Jakl 1995a, str. 5). Podle záznamů ve výroční 

zprávě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (1998) Alfa uznala výtky a požádala o 

prodloužení doby k nápravě. Údajně z důvodu „vnitřního přerodu“. „Provozovatel 

nicméně slíbil zintenzivnění žurnalistické formy co do výběru témat a hodnověrnosti 

s tím, že vysílání v modernější podobě, které nastartuje od podzimu 1995, získá přízeň 

posluchačů právě pro svou informační a zpravodajskou sílu,“ píše se ve zprávě rady 

(tamtéž). Ta prolongaci termínu dovolila, ale jen do září, kdy jí přišel dopis od firmy 

Kaskol s tím, že rádio začne v pozměněné podobě vysílat 2. října. Tehdy se v éteru ozvala 

znělka Rádia Nová Alfa. Kromě toho taky slogany „To je k sežrání! Program, který dobře 

chutná“ anebo zpravodajský slogan „Dejte nám pár minut a my vám dáme celý svět“ či 

„Co je ten pravý ráj? Co je ten pravý ráj? Rádio Nová Alfa – to je ten pravý ráj.“7 Přesný 

čas ohlašoval zvuk lesních rohů (Valenta 1995b, s. 1). Nova inzerovala rádio ve svých 

reklamách sloganem „Alfa je nebe plné hvězd.“8 

                                                 
7 Slogany jsou slyšitelné v archivních jinglech dostupných ke stažení na internetu (Rádio Alfa 1995–

1996). 
8 Poukazuje na to jedno z archivních videí self-proma TV Nova, které je dostupné na serveru Youtube 

(Nova 1996). 
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3.3.3. Kritika 

Rádio Alfa mělo ve 3. kvartále roku 1994 podíl na trhu 5,9 procenta a bylo stále 

čtvrtou nejposlouchanější stanicí v zemi po vedoucí Frekvenci 1 (15,7), ČRo 1 (14,6) a 

ČRo 2 (10,7 procenta); ve 

čtvrtém kvartálu stoupla 

poslechovost na 6,3 procenta 

sharu (RRTV 1995). 

Poslechovost v roce 1995 rostla, 

ve druhém pololetí 1995 dosáhla 

7,46 procenta sharu 

(Mediaprojekt 1995), o rok 

později 8,74 procenta sharu 

(Mediaprojekt 1996). Situace ale 

pro Alfu nebyla jednoduchá. „Od 

spojení s CME vnímali někteří 

členové rady Kasíka jako součást 

impéria Novy, jehož vliv je nutné 

všemožně oslabovat,“ píšou v 

komentáři Lidové noviny ([jam] 

1998, s. 19). Tehdejší komentátor 

Respektu Jindřich Šídlo (1998, s. 

4) byl ke spojení Alfy s Novou 

velmi kritický: „Ze seriózního 

zpravodajského rádia se stala 

tuctová stanice s mnoha 

hodinami kolovrátkové hudby 

prokládané vstupy populárních 

hvězd TV Nova.“ Z náročného 

stylu slevovala i jiná rádia, 

publicista Jiří Peňás (1995, s. 2) 

zmiňuje třeba stanici Echo, 

samotnou Frekvenci 1 a její ambici plnit „zpravodajské úkoly“ nebo veřejnoprávní stanici 

Vltava.  

Obrázek 4 Programové schéma Rádia Nová Alfa (Švejdová 

1995, s. 7). 
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Program byl dosti zmatečný, což je vidět i na tom, že Alfa ho přestala posílat 

například do Týdeníku Rozhlas – v něm ale dál inzerovala, nově s užitím grafického 

symbolu Novy ([mp] 1995, s. 2). Dittrich zároveň vzpomíná, jak si TV Nova a Rádio Alfa 

předávaly informace. „V Televizi Nova, která byla tehdy ještě víc populární než dneska, 

se tu a tam ukázal nápis: Poslechněte si to v Rádiu Alfa. Navíc zpravodajové Televize 

Nova, kam jsem pak přešel, když přišli s televizním příspěvkem, který zpracovali do 

vysílání, tak pak ještě vzali telefon a volali do Rádia Alfa obsah té reportáže. Já jsem pak 

říkal Miroslav Dittrich, Televize Nova pro Rádio Nová Alfa,“ uvádí (Dittrich 2018) s tím, 

že Rádio Alfa de facto převzalo zvukové verze reportáží, které v rámci zpravodajských 

pořadů vysílala Televize Nova. Nebylo to ale jen zpravodajství a publicistika, které se 

takto propojily. Alfa se zbavila těžkých diskusních pořadů a volila spíš zábavné formáty. 

Například v neděli začala vysílat pořad Hospoda u Nováka (moderoval Zbyněk Merunka, 

který se do Alfy vrátil, začínal v ní v zahraniční redakci) nebo odpolední blok s 

moderátory TV Nova (dvojicemi Markéta Majerová a Slávek Boura a Libor Baselides a 

Dana Morávková) či večerní publicistický pořad Fórum. Mezi pořady přibyl Piknik Rádia 

Nová Alfa (fakta a muzika, fámy pro pány i dámy) nebo Totální siesta. Do Alfy se dostal 

také Pavel Poulíček, který moderoval sobotní dopoledne. Zmiňovaná Hospoda u Nováka 

byl stěžejní víkendový pořad, který připravoval Miroslav Skoupý (někdejší domácí 

redaktor Alfy) s Helenou Hubalovou (Skoupý 2019). V pořadu se objevovali glosátoři 

aktuálních celospolečenských událostí jako Josef Mladý, Petr Novotný, Josef Náhlovský 

a různí další hosté. Natáčení probíhalo různě po hospodách, čas v rádiu si pivovary samy 

kupovaly (tamtéž). Sám Skoupý později dělal zástupce šéfredaktorovi Petru Holmanovi. 

3.3.4. Milionová pokuta 

Éra Nové Alfy je obdobím, kdy se v rádiu vystřídalo velké množství lidí. Lidé z 

Novy přicházeli, lidé z Alfy odcházeli. Mimo jiné v této práci zmínění Jiří Šimánek, 

Jaroslav Skalický, Miroslav Panuška nebo Miroslav Skoupý. Ten se vrátil do Českého 

rozhlasu na pozici šéfa domácí redakce, angažoval ho Alexander Pícha, tehdy šéfredaktor 

Radiožurnálu (tamtéž). Také Josef Havel, Jana Smutná i Ivana Vališová, moderátoři 

oblíbeného pořadu Elixír, na Alfě skončili a přesunuli se do Českého rozhlasu 

(Formáčková 1995, s. 6–7). Havel nástup Nové Alfy trefně nazval obdobím „návratu 

ztracených synů a dcer“. „Český rozhlas, to je velký kus života, spousta vzpomínek a 

nové možnosti,“ uvedla Vališová (tamtéž). Alfu opustil například také Libor Dvořák, 

který odešel do České informační agentury. Miroslav Dittrich šel do Televize Nova. „Oni 
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nás moc nechtěli. Já jsem tam nakonec byl programový ředitel a dostal jsem nabídku, že 

bych mohl moderovat nějaký blok. Ale já jsem šel dál,“ vysvětluje po 30 letech s tím, že 

ho zlákala nejen nová příležitost, ale k odchodu ho donutila také notná dávka hrdosti, že 

dosavadní práce nebyla dostatečně oceněna. „Oni to mysleli dobře, ale rozumíte mi...“ 

(Dittrich 2018) 

Tato práce už nastínila problémy, které rada měla se změnou názvu a s propojením 

s Televizí Nova, respektive investorem CME. Jenže mnohem zásadnějším problémem ve 

výsledku bylo, že Alfa kompletní změnou programu nebyla schopná dostát původním 

licenčním požadavkům. Tehdy se ještě teprve čekalo na zahájení platnosti zákona č. 

301/1995 Sb., navíc programové podmínky by stejně platné zůstaly i nadále, jich se 

plánovaná novela netýkala. „Bylo zřejmé, že nová tvář vysílání připomíná původní 

projekt jen velmi vzdáleně. Mluvené slovo se v něm v určitém objemu sice vyskytovalo, 

avšak v podobě infotainmentu,“ uvedla rada (RRTV 1998). Kaskol kromě žádosti o 

změnu názvu poslal na radu také žádost o úpravu poměru mluveného slova k hudbě a 

předložil nové programové schéma. V létě a na podzim 1995 byla komunikace mezi 

RRTV a Alfou velmi živá, zejména pak koncem roku. Alfa dokonce na výzvy rady vrátila 

do vysílání některé publicistické pořady ([bar] 1995a, s. 3). O věc se zajímali také politici, 

například místopředseda Poslanecké sněmovny ČR Jan Kasal, současně předseda 

parlamentní komise pro sdělovací prostředky. Svobodnému slovu krátce po zahájení 

Obrázek 5  Reklamní kampaň Rádia Nová Alfa na základě pokuty od vysílací rady (Maxi magazín pro 

ženy 1995 cit. podle Běhounková 1996). 
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vysílání Nové Alfy řekl, že „když rada udělovala licence na vysílání, měla snahu, aby se 

Frekvence 1 s Alfou doplňovaly a nepřekrývaly. Teď se zdá, že tohle nebezpečí hrozí a 

že k překrývání programů dojde.“ (Statečná 1995, s. 5) Alfa vysílala na podzim 1995 i 

přes neschválený program (a název stanice dál) a rada se odhodlávala k restriktivnímu 

opatření – jednak znovu odmítla výraznější vlastnické propojení s TV Nova, když 

zablokovala kapitálový vstup CME do Alfy (uvažovalo se o prominutí překlenovacího 

úvěru, který by se stal vloženými penězi do Alfy, jež by CME vydaly na 28procentní 

podíl, 66 procent držela v Nově) a jednak přistoupila k udělení pokuty dne 8. listopadu 

1995 ve výši jednoho milionu korun právě kvůli změnám v programu (Neumann 1995, s. 

1). Proti rozhodnutí rady si Alfa nejenom udělala legraci inzerátem v novinách 

„oceňujícím jejich práci“ (viz Obrázek 5), ale zároveň se odvolala u soudu. „Licenční 

podmínky jsme zásadním způsobem nezměnili,“ řekl k tomu tehdejší ředitel Richard 

Medek pro Mladou frontu dnes na konci prosince 1995 ([bar] 1995b, s. 3). Rozhodnutí 

rady potvrdil Městský soud v Praze koncem října 1996, tedy skoro o rok později. „Změna 

vedla ke snížení podílu mluveného slova až na 15 % a k vyloučení v žádosti o licenci 

předložených programových typů,“ vysvětlil pro Lidové noviny tehdejší radní Petr 

Štěpánek (Fleischmann 1996, s. 5). Určitě k radosti konkurenční Frekvence 1, která proti 

postupu Alfy všemožně protestovala. A stejně tak rada vyhrála i připomínky k novému 

názvu stanice. To mělo i mediální dopady. „Na řadu se asi dostane zrušení názvů měst 

Nový Jičín, Nová Paka, Nový Bydžov, Nové město, a možná dojde i na Nový York,“ 

glosoval Ladislav Jakl (toho času ještě politický komentátor) v Lidových novinách (Jakl 

1995b, s. 2) s tím, že moc nerozumí, jak tedy prošly změny názvů u rádií jako Kiss 

(původně Bohemia), City (Hallo World), Classic (Kobra), Metropolis (Klub Hlasu 

Ameriky) nebo Zlatá Praha (Interprague).  

Nová Alfa byla nucena přejmenovat se zpět a ukončila spojení s Televizí Nova. 

Čekal ji pokus o návrat k původnímu zpravodajsko-publicistickému formátu. 

3.4.    Konec Alfy 

Po obchodně úspěšném tažení Rádia Alfa (leč zatíženém problémy s radou a 

kritikou ke kompletní změně programu) se Richard Medek navrátil do Televize Nova. 

„Se Železným jsem se dohodl, že to takhle nějak vezmu, než se to dá dohromady. A on 

dodržel slovo. Když jsem po dvou letech řekl, že chci jít zpátky, tak jsem šel,“ uvádí 

(Medek 2019). Novým generálním ředitelem Rádia Alfa, a. s., se stal v lednu 1997 Petr 

Dvořák, který do té doby vedl pražské Rádio City. Za šéfredaktora si tehdy vybral 
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televizního hlasatele, někdejšího zaměstnance Rádia Vox Karla Zajíce. „Já jsem si 

myslel, že chce něco moderovat, a on mi nabídl místo šéfa zpravodajství a publicistiky, 

tedy šéfredaktora stanice. Domluvili jsme se a já od dubna nastoupil,“ vzpomíná Zajíc 

(2019), dnes šéf programu stanice Regina DAB Praha. Zajíc si dal nesnadný úkol, že 

rozbouřenou situaci po konfliktech s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v 

posledních dvou letech uklidní a radní ukonejší programovými změnami. V rozhlasovém 

vysílání Alfy přibývalo mluvených pořadů, vracely se talkshow, které měly vybalancovat 

poměr hudby a mluveného slova. Problémům ale nebyl konec. Rada nakonec v březnu 

1997 opět zamítla žádost o rozvolnění programových licenčních podmínek, a protože byla 

nespokojená s protahováním celé kauzy, rozhodla se zahájit řízení o odnětí licence Rádiu 

Alfa (RRTV 1998). Karel Zajíc věřil, že veškeré nápravy, které rádio dělá, povedou k 

tomu, že rada řízení o odnětí licence přeruší, což se nakonec skutečně stalo týž rok v 

listopadu. Přesto se zdálo, že návrat k původním programovým schématům před 

kontrakty s Televizí Nova bude mnohem obtížnější. Nicméně Alfě se rozsáhlými řezy v 

programu podařilo nakonec „oslovit i část publika zpravodajského Radiožurnálu, které 

k ní zvláště v letech 1998–1999 v souvislosti s frustrací z vypjatě přepolitizované 

společnosti a tudíž i přepolitizovaného vysílání přešlo,“ psala rada ve výroční zprávě za 

rok 1999 a odkazovala se pochopitelně na události související s rozsáhlou politickou krizí 

v České republice (RRTV 2000). Platí ovšem, že rada i přes viditelnou proměnu vysílání 

Alfě dál vytýkala nerovnost mezi poměrem mluveného slova a hudby.9 V poslechovosti 

si Alfa držela totožnou pozici jako v éře spolupráce s Televizí Nova. Podle průzkumu 

Mediaprojektu za duben až září 1998 byl univerzální poměr posluchačů mužů a žen, 

oproti tomu Frekvenci 1 poslouchaly více ženy, Radiožurnál zase více muži. Průzkum 

charakterizoval formát stanice NEWS/AC, tedy zpravodajský s populární současnou 

hudbu. Denní poslechovost se pohybovala kolem 770 tisíc posluchačů se sharem osmi 

procent trhu (RRTV 1999).  

Jakmile Alfa přišla o velké marketingové spojení s Novou, musela začít šetřit a 

vymýšlet nové formy propagace obsahu. „Pro orientační srovnání – podle loňských 

neoficiálních údajů (řeč je o roce 2018 – pozn. autora) byly interní náklady na jednoho 

posluchače Radiožurnálu 140–160 korun ročně, zatímco Alfa vydělávala v roce 1997 

reklamou jako svým jediným zdrojem příjmu zhruba 50 korun na jednoho posluchače 

ročně.“ (RRTV 2000) Přerušení spojení mezi Novou a Alfou ale podle Petra Dvořáka 

                                                 
9 Tuto kritiku rada uvádí ve výroční zprávě za rok 1998 (RRTV 1999), problémy obdobného rázu měla 

ale celá řada stanic. 
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(2019) Alfě finančně výrazně neublížila, dnes to už zřejmě není možné objektivně 

posoudit. Alfa nicméně musela řešit jiné problémy – například zázemí. Podle Karla Zajíce 

(2019) se zvyšovaly finanční nároky správců budovy YMCA na lukrativní adrese v centru 

Prahy nedaleko náměstí Republiky. Nakonec se tehdejší vedení rozhodlo rádio přesunout 

do nově vybrané budovy na Kovářské 15 v pražských Vysočanech. „Ona to původně byla 

mateřská škola. Když jsme tam pak přišli, tak tam furt byly záchodky s malými mušlemi. 

Celé se to předělalo a pak víceméně přes noc přestěhovalo. (…) Ve výsledku to byl ideální 

prostor pro rádio. Přesně to stačilo. Byl tam newsroom, z něj se přes chodbu šlo k vysílání, 

nalevo bylo vysílací studio, napravo malé nahrávací studio a na chodbě nad schody bylo 

produkční studio,“ popisuje Zajíc (2019). Tehdejší šéfredaktor také musel rozhodnout o 

tom, jací zaměstnanci budou muset z Alfy odejít. „V dubnu, když jsem nastoupil, tak mi 

Petr Dvořák říkal, že v centrální redakci zpravodajství je bez krajánků 12 lidí, a on chtěl, 

aby jich k 1. červenci bylo pět. To zúžení bylo velké, nicméně poté jsme se domluvili na 

sedmi.“ (tamtéž) 

Už bylo řečeno, že se stanice vrátila ke zpravodajsko-publicistickému formátu, 

kladla důraz na krajské a zahraniční zpravodaje, zahraniční agentury a pochopitelně 

vlastní témata. Program byl opět čistě v její gesci (Dvořák 2019). Ve zpravodajské 

redakci byli například David Slížek, dnes publicista, šéfredaktor serveru Lupa.cz a 

moderátor na Českém rozhlase Plus, kterého tehdy ještě přijímal šéf zpravodajství Petr 

Holman. „Studoval jsem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy žurnalistiku, byl 

jsem v prváku nebo ve druháku a jeden kolega z ročníku mi říkal, že na Alfě hledají lidi 

do zpravodajství. Bez jakýchkoli zkušeností jsem tam přišel, vzali mě a hned den poté 

jsem šel na první tiskovku. Úplně bez přípravy,“ vzpomíná Slížek (2019).  Mimo něj na 

Alfě toho času pracovali také třeba Renata Mňuková, Jan Chlaň, Pavel Kučera, Miloš 

Pecháček, Kristýna Štanderová, Zbyšek Horák nebo Pavel Maluš a Šárka Swiderová. 

Někteří z bývalých „alfistů“ stále pracují v rádiích nebo v komunikaci a PR. „Fungovali 

jsme jako hezký kolektiv. Všichni jsme byli kamarádi, furt jsme spolu chodili do 

hospody,“ dodává Slížek (tamtéž). 

3.4.1. Rozhodnutí o neprodloužení licence 

Velmi důležitým datem v tomto třetím a posledním období existence Rádia Alfa 

je 31. březen 1998, kdy vysílací rada uzavřela podání žádostí na provozování obou 

poskytovaných celoplošných licencí. Žadatelů registrovala celkem 12, mezi nimi opět 

Kaskol, a. s., s projektem Rádia Alfa a Frekvenci 1, tedy stanice, které už šest let 
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celorepublikově vysílaly. Dále o licenci usilovalo třeba Rádio Bonton, a. s., možná k 

překvapení řady hokejových fanoušků i Jaromír Jágr nebo První rozhlasová, s. r. o., či 

společnost Londa, s. r. o. (RRTV 1999), která vznikla už roku 1993 a dnes patří do 

Skupiny Agrofert, jež spadá do svěřenských fondů českého premiéra (2017–) a předsedy 

hnutí ANO Andreje Babiše. Veřejná slyšení proběhla zkraje června 1998 a proces udílení 

licencí pro rozhlasové celoplošné stanice v České republice vyústil v 9. červen, kdy Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla o tom, že neprodlouží licenci k vysílání Rádia 

Alfa a kmitočty od Kaskolu dostane Londa s projektem Impulsu a kapitálem podnikatele 

Ivana Baťky (Šídlo 1998, s. 4). Odnětí licence Alfě se tehdy setkalo s rozporuplnými 

reakcemi a šéf představenstva Kaskolu a otec-zakladatel Rádia Alfa Václav Kasík přijal 

rozhodnutí vysílací rady velmi těžce: „Jako když se vám někdo neoprávněně nastěhuje 

do bytu a krátce poté vás vyhodí. Nejhorší je, že většina mocných tohoto státu o Alfě a o 

nespravedlnostech kolem ní hodně ví.“ (Potůček 1999, s. 5) Takto na ten den pamatuje 

Karel Zajíc (2019): „Patřil jsem k pesimistům, kteří si mysleli, že to nedopadne. Bylo to 

spíš o tom stát se psychologem a uklidňovat lidi kolem, že určitě práci najdou. To jsme 

ještě nevěděli, že prolnutí mezi Alfou a Impulsem projde takhle hladce, že tam i spousta 

lidí zůstane. (…) Z mého pohledu tam historicky bylo tolik černých puntíků, že to takhle 

asi mělo být. I když mi to bylo líto, Alfa byla životaschopná, a kdyby se ‚přitopilo‘ 

kampaní, což jsme pak viděli v podobě Impulsu, tak víme, kam ten formát došel.“ Také 

David Slížek (2019) vzpomíná, že zaměstnanci rozhodnutí rady moc nerozuměli: „Byl to 

velký moment deziluze. Když přišla zpráva, že Alfa skončí, tak to pro všechny byla velká 

rána. My jsme těm důvodům nerozuměli, nevnímali jsme je jako zásadní.“ 

Oponenturu přinesl Petr Štěpánek (1998, s. 11), místopředseda Rady ČR pro 

rozhlasové a televizní vysílání. „Problémem nebylo ani tak procento mluveného slova – 

jeho rozumnou úpravu rada běžně povoluje – jako spíš formátový posun rádia. Toto 

zpravodajsko-publicistické rádio (jak se Alfa sama definovala ve svém vítězném 

projektu) v jistém období za publicistiku vydávalo humorné skeče vysílané od půlnoci do 

rána,“ připomněl Štěpánek kontroverzní historii pořadu Divadla pro uši v roce 1998 v 

rozhovoru pro Lidové noviny. Ani dnes není smířlivější: „Alfa holt zplakala nad 

výdělkem. (…) Já vždycky říkám, že i členové rady jsou jenom lidi. To nejsou stroje. 

Dotyční radní mají své výhrady, něco se jim nepozdává a nakonec se to promítne do 

hlasování, jestli jsou pro, nebo ne. V radě sedí 13 lidí, pak se to prostě sečte a je nějaký 

výsledek. Ten tenkrát byl, že na rozdíl od Frekvence 1, která to obhájila, Alfa dostatek 

hlasů neměla.“ (Štěpánek 2019) Podle Štěpánka se Alfě sečetlo nejenom vymezování se 
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vůči poměru mluveného slova k hudbě, který měla stanovený v licenčních podmínkách, 

ale i vůči schválenému programovému schématu (platnému i po nabytí účinnosti novely 

vysílacího zákona). Zároveň radní měli stále na paměti problematický vstup CME do 

Alfy, který byl sice legální (a vlivem zmíněného zákona ani neodporoval licenčním 

podmínkám, které Alfa požádala zrušit), ale umožňoval bermudské společnosti toho času 

významně ovlivňovat dvě velká celoplošná soukromá média v České republice. Tyto 

důvody také zmiňuje výroční zpráva RRTV za rok 1998, v níž se mimo jiné k tomuto 

píše: „Rádio Alfa se (přesto) ve svém vysílání po několik měsíců intenzivně snažilo 

ovlivnit své posluchače tak, aby apelovali na radu ve věci pokračování vysílání Rádia 

Alfa. Ohlasem této silně emotivně, až manipulačně laděné akce bylo na 130 dopisů a řada 

telefonátů, z nichž byla část velmi vulgárních a část anonymních.“ (RRTV 1999) Václav 

Kasík přímo v éteru Rádia Alfa v jednom z dochovaných záznamů (Rádio Alfa 1995–

1996) řekl: „Problémy, které Rádio Alfa mělo a byly na něj přivezeny odjinud, jsou 

problémy, které se netýkají Rádia Alfa. Jsou to zástupné problémy, kdy se na půdě Rádia 

Alfa asi řešil úplně jiný konflikt. Zástupným problémem byla podle mě přítomnost téhož 

kapitálu, jako je v Televizi Nova.“ Vedení Alfy předpokládalo, že Impuls nemůže dostát 

závazkům svého projektu. Počítal s pěti zpravodaji v Praze, třemi reportéry a sedmi 

regionálními zpravodaj, zatímco Alfa jich toho času měla 32 (tamtéž). Předseda vysílací 

rady Josef Josefík si za rozhodnutím stál: „Rada si velmi pečlivě ohlídá, jestli všechny 

parametry, které jsou uvedeny v projektu, budou naplňovány. Ale to ukáže praxe.“ 

(tamtéž) 

3.4.2. Proměna v Impuls 

Alfa se ocitla v bezprizorním období s jistým datem, ke kterému jí měla skončit 

vysílací licence. Vedení zprvu zvažovalo, zda vysílání neukončí už k prosinci 1998, 

nemyslelo si, že má smysl pokračovat dál. Václav Kasík se bál, že na termínované období 

nesežene reklamní zajištění pro vysílání a zaměstnance, což by přineslo ohromné ztráty 

(Müller 1998b, s. 17). Nakonec své rozhodnutí přehodnotil a domluvil se se společností 

Londa na pokračování vysílání Rádia Alfa až do úplného konce – tedy do 24. února 1999. 

Společnost Londa tehdy zastupoval Jiří Hrabák, někdejší moderátor a hlasatel 

Československého rozhlasu a Československé televize, který spoluvytvářel zpravodajství 

Frekvence 1 a předtím působil v Evropě 2 jako šéfredaktor, ředitel programu a výkonný 

ředitel. Dodnes je šéfem Impulsu. Generální ředitel Rádia Alfa, a. s., Petr Dvořák odešel 

z vedení servisní organizace předčasně, v hlavě už měl plán na vznik Rádia Blaník, na 
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němž se později podílel i Karel Zajíc, tehdejší šéfredaktor Alfy. „Nastala dohoda mezi 

Kasíkem a Hrabákem, kdy Kasík řekl lidem, že můžou odejít k nějakému datu – asi to 

byl konec roku… Hodně lidí tak učinilo. To je logické, na druhou stranu kapitán 

potápějící se loď neopouští a s Jirkou Hrabákem jsme se domluvili, že tam zůstanu,“ 

vzpomíná Karel Zajíc (2019). Společnost Londa se s vedením Rádia Alfa dohodla, že 

vysílání Alfy od Kaskolu postupně převezme, aby přechod na novou stanici byl pro 

posluchače co nejplynulejší. Od roku 1999 tak Rádio Alfa po dva měsíce vedl právě Jiří 

Hrabák, do jeho Impulsu se pak rozhodli přejít jména jako Pavel Maluš, Magda 

Nikodémová, Honza Daněk nebo Štěpán Salač (Potůček 1999, s. 5). Hrabák (2019) 

vzpomíná, že Impuls odkoupil od Alfy techniku a převzal budovu ve Vysočanech. „Nic 

víc, Impuls začal vysílat se svým programovým schématem,“ uvádí, čímž oponuje Jiřímu 

Šimánkovi (2019), který naopak tvrdí, že Alfa vytvořila pro Impuls jednoznačné předpolí. 

Podobně to vidí i Karel Zajíc (2019): „Vezměte si, jak hladce přešlo vysílání na Impuls – 

se stejnými jingly, jen s jiným názvem a masivní kampaní. Ještě nějakou dobu držel 

Impuls úplně stejný program, jen pod jiným názvem, a nabral ohromná čísla.“ Impuls se 

skutečně velmi rychle adaptoval na prostředí tuzemské rádiové scény, zatímco ve druhé 

polovině roku ještě držel podíl kolem osmi až osmi a půl procent sharu (Mediaprojekt 

2000), v prvním pololetí roku 2002 už byl rádiovou jedničkou v Česku s denní 

poslechovostí 1 014 000 posluchačů denně a sharem necelých 12 procent trhu 

(Mediaprojekt 2002). 

Ve středu 24. února přestalo vysílat Rádio Alfa po skoro šesti letech. „Když jsem 

před šesti lety přál posluchačům Rádia Alfa na frekvenci 96.6 FM dobré jitro, byl jsem 

na to hrdý…,“ popsal dlouholetý moderátor Jaroslav Sezemský (Dresler 1999). Tehdy už 

na Alfě nepracoval, rozloučit se s milovaným rádiem ale přišel. „Mě oslovil Vašek Kasík, 

potkali jsme se u vína, a on říká: ‚Hele, já mám geniální nápad: když si to začínal, tak to 

taky skončíš.‘ Takže to byla práce Vency Kasíka.“ (Sezemský 2019) Sezemský v 

nadcházejících letech pracoval mimo jiné ve sportovní redakci TV Prima a v posledních 

letech v Českém rozhlasu moderoval tradiční romské vysílání O Roma Vakeren. Byla 

půlnoc, zahrála státní hymna a na Impulsu začal ihned vysílat Tomáš Mladějovský 

(Dresler 1999). Ve vysílání se v počátcích objevovali také například moderátor Jan 

Daněk, který volně přešel z Alfy, nebo zprávař Ladislav Paseka. Z éteru se ozývali také 

Marek Blaho, Ludvík Pospíšil nebo Stanislav Sigmund, který rovněž přišel z Alfy. Alfa 

zahajovala své vysílání v září 1993 písní od Marty Kubišové, Impuls započal novou 

rádiovou éru Mišíkovou skladbou Variace na renesanční téma (tamtéž). Někdejší šéf 
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představenstva společnosti Kaskol, dlouholetého provozovatele Rádia Alfa, Václav Kasík 

původně předpokládal, že by získal licenci na nějaké regionální rádio, vysílací rada tehdy 

vyhlašovala výběrové řízení na 10 regionálních frekvencí, které se měly uvolnit k lednu 

2000 (Potůček 1999, s. 5). Nakonec zůstal u celoplošného rozhlasu, od 9. června 1999 

byl Radou ČRo zvolen do vedení Českého rozhlasu (Müller 1999, s. 5). Stal se devátým 

šéfem ČRo od vzniku funkce v roce 1969 (dřív existoval pouze Československý rozhlas) 

a třetím generálním ředitelem od vzniku samostatné České republiky v roce 1993. 

Rádio Alfa vysílalo v letech 1993 až 1999 nepřetržitě 1991 dní, to je 47 784 hodin 

(Potůček 1999, s. 5).   
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Závěr 

Tato diplomová práce přibližuje okolnosti vzniku takzvaného duálního systému 

vysílání na českém území, vysvětluje legislativní pozadí celého procesu i systém udílení 

licencí a kmitočtů vybraným stanicím. Snaží se popsat původně pirátské vysílání v letech, 

kdy o vysílatelích rozhodovala spíše rychlost doby než operativnost státu. Nejsložitější a 

největší výzvou pak bylo detailně představit médium, které se stalo vůbec první 

celoplošnou privátní rozhlasovou stanicí, která v České republice začala vysílat – Rádio 

Alfa. Byla to totiž právě Alfa, která se rozhodla postavit do té doby nejposlouchanější 

stanici Radiožurnálu (který vznikl transformací stanice Československo, někdejší 

socialistické Hvězdy) svým původně zpravodajsko-publicistickým zaměřením a 

novinářským ansámblem složeným z redaktorů jiných soukromých médií nebo přímo 

lidmi z Československého, respektive Českého rozhlasu. Hudebník Václav Kasík, 

dlouholetý předseda představenstva firmy Kaskol, a. s., která byla po celou dobu 

existence Ráda Alfa držitelem licence na 15 kmitočtových výměrů, si spolu se svými 

kolegy vysnil soukromou rozhlasovou stanici, která by snoubila inteligentní a pohotové 

zpravodajství, chytlavou hudbu a zábavní program. Na rozdíl od média, které se ze 

státního transformovalo ve veřejnoprávní a dodnes je financováno zejména 

koncesionářskými poplatky, musela Alfa spoléhat na rozvíjející se reklamní trh. Po studii 

získaných materiálů, archivních dokumentů a rozhovorech s pamětníky éry Rádia Alfa je 

ovšem třeba uznat, že tento boj Alfa podcenila. Vedení rádia brzy zjistilo, že peníze z 

reklamy jí k provozu nevystačí, a sáhlo po spojenectví s mediálním domem, který byl 

v nemilosti u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Společnost CME se na český 

mediální trh dostala jako majoritní akcionář ČSNS, servisní organizace Televize Nova, 

na níž držela licenci společnost CET 21. Toho času z Alfy hromadně odcházeli lidé, kteří 

původnímu projektu věřili a ten  nový se jim nepozdával. Alfa změnila název, kompletně 

přeměnila program, a několikrát tak porušila zpravodajsko-publicistické zaměření a 

poměr mluveného slova k hudbě. Pochopitelně vycítila, že Frekvenci 1 skupiny RRM, 

kterou vymysleli zkraje 90. let lidé stojící za projekty soukromých rádií Golem a Evropa 

2, má mnohem úspěšnější obchodní model. Radě se takové jednání nelíbilo, Alfě chyby 

vytýkala, pokutovala ji. Poslechovost se zvedla, stejně jako peníze, problémy právního 

rázu ale donutily Alfu spojenectví s TV Nova utlumit a vrátit se ke svému původnímu 

názvu i programu. Radě přesto došla trpělivost a na konci 90. let se rozhodla Alfě 

rozhlasovou licenci neprodloužit. Její frekvence převzala po šesti letech vysílání v roce 
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1999 společnost Londa s projektem Rádia Impuls, dnes nejposlouchanější rádiové stanici 

na českém rozhlasovém trhu.  

Rádio Alfa je dnes už skoro zapomenutou historií tuzemského mediálního trhu. 

Začalo jako ambiciózní projekt vyzývající veřejnoprávní rozhlas, skončilo kvůli 

propojení vlastnických struktur a kapitálu s Televizí Nova spolu se svévolnou změnou 

názvu a neschváleným změnám v programovém schématu. Díky tomu nicméně Alfa 

získala peníze a poslechovost, které rádio dál udržovaly na pozicích nejposlouchanějších 

stanic v Česku. Tato práce si vzala za cíl historii Alfy nejenom připomenout a analyzovat, 

ale přinést do akademického prostředí vůbec první shrnutí historie Rádia Alfa 

v návaznosti na problematický proces udělování licencí prvním soukromým rozhlasovým 

vysílatelům zkraje roku 1993. Zcela jistě tento materiál není a ani nemůže být úplně 

přesný, dochované materiály, pozůstatky nahrávek a osobní svědectví zatížená uplynulým 

časem to neumožňují. Přesto by tato práce mohla významněji přispět ke kompletaci 

prostředí české mediální historie 90. let, která sice není tak dávná, ale jak i tato diplomová 

práce připomíná, mohla by být brzy zapomenuta. 
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Summary 

The thesis describes the origins of the so-called dual system of broadcasting in the 

Czech Republic. Firstly, it explains the legislative background of the whole process and 

the system of assigning the frequencies to selected stations. At the same time, it attempts 

to capture the – originally pirate – radio in the time when it was rather the speed than the 

state's operability that was decisive for broadcasters. The most complicated and biggest 

challenge was to present in detail the medium that became the first nationwide private 

radio station to broadcast in the Czech Republic – Radio Alfa. Its idea was to challenge 

Radiožurnál (public service radio station) with original news focus and journalistic 

ensemble composed of people from Czechoslovak and Czech radio. Musician Václav 

Kasík, long-time chairman of the board of Kaskol, together with his colleagues dreamed 

of a private radio station that would combine intelligent and responsive news, catchy 

music and entertainment program. Unlike the Czech Radio (Radiožurnál) which was 

transformed from the state station into a public service one and is still funded mainly from 

license fees, Alfa had to rely on the emerging advertising market. However, after studying 

the materials, archival documents and interviews with the witnesses of the Radio Alfa 

era, it is necessary to acknowledge that Alfa has underestimated this part of its own 

struggle. Radio management soon found out that the advertising revenue would not be 

enough, and therefore decided to form an alliance with a media house that was disfavored 

by the Broadcasting Council – a company CME that has prior to that become the majority 

shareholder of ČSNS, a service organization of Television Nova. 

People who believed in the original project subsequently left the company. Alfa 

changed its name, completely transformed the program, and violated the news-

journalistic focus and the spoken-to-music ratio several times. The Council eventually 

reprehended Alfa for the mistakes and fined the station. Listenership has risen, as well as 

the money, but legal problems have forced Alfa to subdue its alliance with TV Nova and 

return to its original name and program. Despite this, the Council was impatient and 

decided not to extend Alfa's radio license at the end of the 1990's. After six years of 

broadcasting, in 1999, its frequencies were taken over by a company called Londa with 

the Radio Impuls project, today's most popular radio station of the Czech radio market. 

Radio Alfa is now almost forgotten past of the Czech media market. The aim of 

this work is not only to recall and analyze the history of Alfa but also to bring the very 

first summary of the history of Radio Alfa in connection with the problematic licensing 
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process for the first private broadcasters early in 1993 to an academic environment. The 

summary certainly is not and cannot be completely accurate due to the fact that the 

materials, relics of the recordings and personal testimonies damaged over time have not 

allowed it. Nevertheless, this work could significantly contribute to the completion of the 

Czech media history of the 1990's, which is not so distant, but as this thesis shows, it 

could be soon forgotten. 
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Příloha č. 1: Rozhovor s Miroslavem Dittrichem 

 

Jak na tu dobu vzpomínáte? 

 

Je to už docela dávno, ale vzpomínám na to strašně rád, protože to nejenom pro mě, ale i 

pro všechny další kolegy bylo něco úplně nového, zvláštního, když vznikalo nové rádio. 

Navíc ještě privátní a celoplošné, protože Rádio Alfa bylo první soukromé celoplošné 

rádio v ČR. Takže to byla veliká věc. Druhé rádio, které dostalo licenci ve stejnou dobu, 

ale začalo vysílat později, byla dnešní Frekvence 1. My jsme byli první, Frekvence až 

druhá. Byla to pionýrská doba a málokdo z nás věděl, jak by takové rádio mělo vypadat, 

respektive každý si to představoval trošku jinak.  

 

Každý asi přišel s nějakou svou zkušeností… 

 

Ta licence původně byla na rádio typu české Svobodné Evropy. S kolegou Jardou 

Skalickým jsme ale měli jednoznačnou představu: připravili jsme schéma, předložili ho 

a snažili se ho prosadit, i když se to pak nepodařilo. Měli jsme tehdy ze všech nejlepší 

nápad, i když to zní dnes neuvěřitelně šíleně. Přišli jsme se zpravodajským schématem, 

který obsahoval zprávy v celou a v půl, mezitím nějaká hudba a nějaké vstupy. Tedy tak, 

jak dnes vysílá Impuls, což byl vlastně následovník Alfy. 

 

A Radiožurnál. 

 

A jsou to nejúspěšnější zpravodajská rádia. S tím jsme přišli. Ale nám se to nepodařilo 

prosadit, protože si jiní, možná výše nebo stejně postavení činovníci toho začínajícího 

rádia prosadili, že tam budou velké plochy publicistiky a pořadů. To jsme nechtěli, my 

jsme to chtěli mít čisté, jako je dneska Radiožurnál nebo Impuls.  

 

A myslíte si, že právě tohle byla ta zásadní chyba, proč Alfa nakonec neměla takový 

úspěch? 

 

Myslím, že jo. Ukázalo se to po dvou letech, že poslechovost není taková, jakou bychom 

si představovali. Možná kdybychom jeli od samotného začátku ten zpravodajský formát, 
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který stejně potom v závěru Alfa v podstatě měla, než ji převzal Impuls… Říkám to kvůli 

tomu, že by se na to nemělo zapomenout. Že my s Jardou Skalickým jsme v tom měli 

jasno, nikdo další. 

 

Mluvil jste o pionýrské době. V čem spočívala? 

 

Rádio Alfa mělo začít vysílat 13. září 1993, což se stalo, ale připravovalo se už od jara. 

Pro umístění rádia se zvolila budova organizace YMCA na Poříčí 12. Český rozhlas sídlí 

na Vinohradské 12, tak nám připadalo, že aspoň neodcházíme daleko. Tam to ale bylo 

staveniště, přebudovávaly se kancelářské prostory na studia, režie a už tenkrát tam byl 

takový malý newsroom, jako je dneska třeba na Radiožurnálu. Kolem nás chodili zedníci 

a my jsme v těch místnostech, které už byly hotové, začali přijímat nové lidi. Přetáhl jsem 

zhruba 20 vynikajících novinářů, zejména z bývalého federálního Československého 

rozhlasu. 

 

Ten nedlouho předtím, koncem roku 1992, zanikl. 

 

Takže tam přišla opravdu řada výborných novinářů, redaktorů a reportérů, rozhlasáků. Z 

hlediska lidského materiálu to bylo perfektně připravené. Do 13. září se to nakonec stihlo 

i po technické stránce a bylo to nádherné rádio. 

 

Inspiraci jste brali hlavně z Českého rozhlasu a Svobodné Evropy, nebo i ze zahraničí? 

Kde jste nabyli know-how, jak to rádio dělat? 

 

Inspirace byly dvě. Ze stanice Československo, na níž navázal Radiožurnál, a pak jsme 

věděli, že tu v roce 1990 až 1991 vysílalo rádio, které zřídila ČTK. Jmenovalo se Rádio 

Plus. To bylo jednoduché rádio: zprávy v celou, ve čtvrt, v půl, ve tři čtvrtě, mezitím 

hudba. Věděli jsme, že i socialistická Hvězda vznikla na základě vzoru BBC. A zase to 

bylo to jednoduché: zprávy v celou, v půl… 

 

A mezitím nějaký obsah. 

 

Prostě hudba, vstupy a tak dále. Tento jednoduchý model, který vymyslelo BBC už kdysi, 

převzal federální socialistický rozhlas. Dnes je takový Radiožurnál a Impuls. Když to má 
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být zpravodajské rádio – rychlé s hudbou do auta – a není to nějaké kulturní stanice, tak 

tento model je ten správný. A to jsme chtěli tenkrát prosadit, což se nám nepodařilo.  

 

Vzpomenete na nějaké pořady? 

 

Pochopitelně. Ráno, odpoledne a dopoledne tam byl moderátor. Ranní blok, který se 

jednu dobu jmenoval Dobré ráno s Alfou, pak se jmenoval Ranní Express. Dopoledne se 

jmenovalo Elixír Alfa, moderovali to dva nebo tři moderátoři a byl to formát, který si 

dnes můžete poslechnout na Frekvenci 1. Inklinují k tomu i Radiožurnál nebo Dvojka se 

svými hosty. Byla to taková zábavná show – chlap, blondýna a tmavovláska, bezvadně to 

bylo vymyšlené. Povídali si o životě, zvali si hosty, pouštěli písničky, celé to bylo živě 

vysílané. Pak byla Odpolední Alfa a v 18 hodin hlavní zpravodajská relace. K nám přišlo 

asi osm zprávařů z Československého rozhlasu, tak nebyl problém, oni přesně věděli. Byli 

jsme napojeni na ČTK, měli jsme ještě Reuters. Zpravodajské relace byly naprosto 

perfektní, to byla naprostá konkurence Radiožurnálu. 

 

A měli jste i reportéry v terénu? 

 

Taky. V té době to bylo srovnatelné s Radiožurnálem. Potom jsme s pár dalšími kolegy 

vymysleli a zařadili ekonomický pořad, který se jmenoval Cesty peněz. To nebyla 

odborná ekonomika, spíš taková běžná: kolik stojí benzin, proč rostou a klesají ceny, co 

vláda přijala a nepřijala, co se stalo v cizině a tak dále. A pak tam byla úplná specialita, a 

to byl sport, kdy tam bylo několik redaktorů, kteří také přišli z Československého 

rozhlasu. Rádio Alfa dokonce získalo licenci u tzv. STESu, marketingové firmy fotbalové 

asociace, a mělo exkluzivitu na vysílání přenosů z fotbalových zápasů. Dnes je zpátky 

pořad S mikrofonem za fotbalem, který tu byl už tehdy a který jsme vlastně Radiožurnálu 

uzmuli. Měli jsme i hodně zpravodajů ve velkých městech. Třeba v Brně byl Ivan 

Kvírenc, který dělal sportovní zpravodajství čistě jenom pro Alfu. Ve Zlíně i v Ostravě 

někdo byl. Zmobilizoval jsem bývalé krajské zpravodaje federální stanice 

Československo, kteří byli ve všech krajských městech, a ještě jsem oslovil i slovenské, 

kteří už k nám nepatřili, ale ještě pro nás dělali. Rádio Alfa mělo v prvním roce své 

existence lepší síť zpravodajů v krajích než Radiožurnál. Ten některé z nich vyhodil, s 

některými nechtěl spolupracovat. Já jsem je oslovil a měli jsme obrovskou a úžasnou síť 

krajských zpravodajů. To byla další věc, kterou jsme v té době převálcovali veřejnoprávní 
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rozhlas. Byl to boj, kdo bude lepší. Další věc je, že jsme měli i zahraniční zpravodaje v 

Izraeli, ve Francii, tam byl Jiří Bašta Slavíček, který původně dělal pro Svobodnou 

Evropu, pak v Anglii. V Německu byl Rudolf Strebinger, to byl letitý zpravodaj tamních 

významných novin. Toho jsme také přizvali ke spolupráci.  

 

Kolik těch zahraničních zpravodajů dohromady bylo? Pět, šest? 

 

Sedm, možná osm. Rádio Alfa bylo opravdu na úrovni. Mělo vynikající zprávy, krajské 

a zahraniční zpravodaje, sport a ještě mělo ekonomické a zábavní pořady. Akorát bylo 

trochu blbé, že o večerech, a zejména pak víkendech, se prosadili ti s jinými názory, 

publicisti. Byly tam i dvouhodinové diskusní pořady, kde se kecalo o ničem. Známe to i 

dneska. Tím se to vysílání strašně zastavovalo a to lidi odrazovalo, takže pak Alfa 

nezískala takovou popularitu, jakou by mít mohla. A navíc jsme měli trochu menší 

peněžní prostředky na reklamu. Frekvence 1 jako náš konkurent, protože za sebou měli 

Francouze, na rozdíl od nás věděla, že reklama na billboardech a v televizi je nesmírně 

důležitá. 

 

Když pak za vámi stála CET 21, to jste neměli větší prostředky? 

 

To vám řeknu. První dva roky to fungovalo takhle. Sice jsme měli obrovské přednosti, 

ale pro běžného posluchače to zřejmě nebylo úplně nejatraktivnější. A peněz moc nebylo. 

Po dvou letech se ukázalo, že poslechovost není tak velká, navíc zřejmě začaly docházet 

peníze, takže se vedení Rádia Alfa, tedy Václav Kasík domluvil s CET 21, a to byla velká 

smlouva. Dohodli se na tom, že Rádio Alfa bude pod CET 21, to znamená, že bude 

sesterskou stanicí k Televizi Nova. Do propagace nalili strašné peníze, to rádio se 

přejmenovalo na Nová Alfa, což byl bezvadný, geniální nápad. To jsem tam ještě dělal. 

V Televizi Nova, která byla tehdy ještě víc populární než dneska, se tu a tam ukázal nápis: 

Poslechněte si to v Rádiu Alfa. Navíc zpravodajové Televize Nova, kam jsem pak přešel, 

když přišli s televizním příspěvkem, který zpracovali do vysílání, tak pak ještě vzali 

telefon a volali do Rádia Alfa obsah té reportáže. Já jsem pak říkal Miroslav Dittrich, 

Televize Nova pro Rádio Nová Alfa. Takže se to ještě takhle promísilo. Rádio Nová Alfa 

mělo zvukové reportáže televizních reportáží, co byly na Nově. My jsme z Alfy postupně 

odešli, přišla tam spousta nových lidí. Někteří se vrátili do Českého rozhlasu a od konce 

roku 1995 to fungovalo jako Nová Alfa. Také schéma se začalo pročišťovat tak, jak jsme 
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to my původně chtěli, a i poslechovost se začala zvedat, protože podpora té televize byla 

masivní.  

 

A proč jste v Alfě nezůstali, když už se začal, jak sám říkáte, program pročišťovat tak, jak 

jste původně chtěli? 

 

Oni nás moc nechtěli. Já jsem tam nakonec byl programový ředitel a dostal jsem nabídku, 

že bych mohl moderovat nějaký blok. Ale já jsem šel dál. 

 

Takže vás zlákala nová příležitost… 

 

Tak, možná i trochu hrdost, že jsme tam dva a půl roku něco dělali a pak někdo přijde 

a… Oni to mysleli dobře, ale rozumíte mi. 

 

Programový ředitel jste byl v Alfě jak dlouho? 

 

Nejdřív jsem byl zástupce šéfredaktora, pak šéfredaktor, druhý rok programový ředitel. 

Pak byl šéfredaktor jednu dobu Jarda Skalický, ono se to tam dost měnilo. 

 

A koho to byl vlastně nápad založit Alfu? Byl jste u toho projektu od začátku? 

 

Ne, to byl nápad Václava Kasíka, což byl dlouholetý hudebník a hudební redaktor, který 

se rozhodl s nějakými dalšími lidmi mít vlastní rádio, požádali o licenci a dostali ji. Naše 

angažmá pak vzniklo zajímavým způsobem. Někdy v březnu 1993 dostali Michel 

Fleischmann a Václav Kasík licenci na rádia Alfa a Frekvence 1 od RRTV. A Český 

rozhlas, v té době už Radiožurnál, pozval do vysílání jak Kasíka, tak Fleischmanna, 

protože to je samozřejmě zajímavá věc, když dostali licenci dvě nová celoplošná 

soukromá rádia. Václav Kasík šel po chodbě a mířil do nějakého studia na odpolední 

rozhovor. Tehdy jsem věděl, že dostali tu licenci, a tím, jak skončil federální rozhlas, tak 

oni nás tady v té budově trochu naštvali, protože my jsme v letech 1989 až 1992 odvedli 

obrovskou zpravodajskou práci, která začala už schůzkou Václava Havla s Ladislavem 

Adamcem. Celé jsme to pokrývali. Dělali jsme ekonomické besedy, kde byli Václav 

Klaus, Dušan Tříska…  To byla tehdy krásná léta. Televize byla úplně v rozkladu a my 

jako ekonomové jsme se k tomu dostali. To ale skončilo a všechny pravomoci získali lidé 
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z Českého rozhlasu, které jsme považovali z hlediska zpravodajského za „nýmandy“, což 

byla těžká pravda. Takže jsme najednou museli poslouchat člověka, který v životě nešel 

ani na vládu. Byli jsme strašně zhrzení, a tak na jaře 1993 leckdo odcházel. Šli do 

soukromých rádií, do ČTK, do novin. Když se najednou objevila tahle licence, takže jsme 

si říkali, že to je ono, že tam půjdeme. Když jsem potkal na chodbě Kasíka, tak jsem mu 

říkal, že kdyby chtěl pomoct sestavit tým novinářů toho nového rádia, tak že jsem 

připravený. Dali jsme si čísla, on mi za týden zavolal a už to začalo.  

 

Holt devadesátá léta… 

 

Takhle jednoduše! Já ho nikdy předtím neviděl. Ono to někdy vzniká i dnes takhle 

jednoduše. On si mě někde asi prověřil, co jsem zač. Já jsem v první fázi oslovil vašeho 

tátu a my dva jsme ještě na Vinohradské tvořili vysílací schéma. To bylo tehdy krásné. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Jiřím Šimánkem 

 

Vzpomínáte na začátky Alfy? 

 

Byl to vývoj od roku 1992, kdy Václav Kasík začal s týmem spolupracovníků zpracovávat 

projekt, aby se mohli ucházet o získání licence. 

 

Kdy jste k tomu projektu přistoupil? 

 

Já jsem měl to štěstí, že jsem v období roku 1992 pracoval pro vydavatelství Večerníku 

Praha, předtím jsem pracoval pro vydavatelství Denního Telegrafu a ještě předtím pro 

vydavatelství Deníku Metropolitan. V průběhu roku 1992, kdy byla konstituována RRTV 

a kdy České radiokomunikace na základě rozhodnutí vlády připravily příslušné vysílače 

a kmitočty pro rozjezd soukromých rozhlasových a televizních stanic, jsem měl to štěstí, 

že jsem byl osloven, jestli bych se nechtěl zapojit do týmu, který připravuje na zelené 

louce projekt na získání licence pro celoplošnou zpravodajskou rozhlasovou stanici. A 

protože jsem předtím pracoval v novinách a práce novinářů jsem si vždycky vážil, tak 

jsem to chápal jako výzvu přiblížit se k vysílání. Byl jsem pozván na setkání s panem 

Kasíkem, který byl v té době majitelem firmy Kaskol. Bylo to v jeho kanceláři v 

Revoluční ulici a tam jsme se potom scházeli pravidelně během let 1992 a 1993. Já jsem 

byl člověk, který měl zajistit materiálního zázemí pro vysílání. 

 

Takže jste například hledal, odkud se bude vysílat? 

 

Ve spolupráci se specialistou na vysílače Ivo Rottenbergem jsme vyhodnocovali 

nabídnuté vysílače. Ve spolupráci s dodavateli audiotechniky byly připraveny projekty 

na výstavbu rozhlasových studií, materiální vybavení. Už v té době byla zahájena tajná 

jednání s významnými a kvalitními redaktory Československého rozhlasu. Bylo s nimi 

konzultováno a projednáváno zapojení se do přípravy programu Rádia Alfa. Tito 

redaktoři již byli natolik vtaženi do projektu Alfy, že s nimi bylo velmi detailně 

dohodnuto jejich případné angažování do konkrétních pozic za konkrétní finanční 

prostředky v případě, že bude udělena licence. A v případě, že nebude, protože ta věc byla 
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hodně otevřená, tak by samozřejmě ti redaktoři dál pracovali v Československém 

rozhlase. 

 

Základní jmění činilo 50 milionů, jak těžce se shánělo? 

 

Byl to vlastně propočet podnikatelského záměru, který vycházel ze známých cen v roce 

1992, které bylo nezbytné zaplatit za veškerou vysílací techniku, jež se musela zakoupit. 

Celý projekt Rádia Alfa měl velice zajímavou a revoluční technickou věc: měli jsme 

připravený a naceněný projekt pronájmu, respektive zakoupení transportéru, který nám 

bude přenášet signál na vysílače. Rovněž jsme neměli finanční prostředky na zakoupení 

nějaké nemovitosti. Takže jsme museli po celé Praze marketingově shánět prostory. 

Navíc jsme museli najít takové prostory, které nám majitel dovolí kompletně předělat. A 

všichni víme, že výstavba studií, která splňují kritéria pro vysílání z hlediska hluku a 

akustiky, je velice komplikovaný problém, který souvisí s investicí a s jistotou nájemního 

vztahu. Není pak možné ta studia jen tak přestěhovat někam jinam… Tyto všechny věci 

jsme museli mít předjednány před vlastním udělením licence. 

 

Vy jste byl u toho, kdy se pak našlo místo v budově YMCA? 

 

Samozřejmě, já jsem byl u všeho. Dokonce si osobně vzpomínám na to, jak jsme měli 

první setkání s manažerem organizace YMCA, panem Kutílkem. Ten měl na velmi 

ceněné adrese Na Poříčí 12 momentálně prázdná patra. Dlouho jsme s ním vyjednávali, 

protože jsme potřebovali celé patro a měli jsme požadavek, aby nám dovolil instalaci 

technického zařízení na střeše budovy. Problémů jsme měli poněkud hodně a měli jsme 

omezený finanční rozpočet, který byl v rámci podnikatelského plánu prostě daný. Navíc 

jsme byli v nezáviděníhodné situaci, když rada na konci svého rozhodnutí všem 

subjektům, které získaly licenci, poznamenala, že od okamžiku udělení licence je 

nezbytné do 180 dnů zahájit vysílání, jinak licence propadne. Teprve když pan Kasík 

převzal licenci a zamysleli jsme nad významem 180 dnů, tak jsme pochopili, že toho času 

mnoho nemáme. Bylo to několik let po revoluci, byly problémy s dovozem kvalitní 

špičkové techniky ze zahraničí. Ve zpracovaném projektu bylo řečeno, že by redaktoři, 

kteří pracovali ve veřejnoprávním rádiu, měli mít v Alfě minimálně stejnou techniku, 

jakou měli tam. Cílem ale bylo, aby se sehnala ještě další technika, kterou momentálně 

tito lidé ještě nemají a která by umožnila určité inovativní formy přenášení zpráv. Všichni, 
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kteří vytvářeli program Rádia Alfa, se do války s rivalem, kterým byl veřejnoprávní 

rozhlas, usilovně snažili něčím přispět. U rozhlasu, jehož palební síla byla daná počtem 

vysílačů a rozpočtem, který sestával z přidělených peněz v rámci výběrů poplatků a 

státního rozpočtu, bylo jasné, že tento souboj musí být doplněn nějakou speciální 

technikou, kterou budou používat redaktoři Alfy, aby měli šanci v tom souboji uspět. 

Takže se hledalo, jakou techniku redaktorům dát, aby byli schopni naplnit slogan: Rádio 

Alfa to ví první. 

 

A podařilo se vám najít nějakou techniku za nějaké rozumné peníze? Mikrofony a tak 

dále… 

 

Podařilo se najít techniku, kterou tehdy v rozhlase neměli. Myslím, že jsme byli první 

subjekt, který v oblasti vysílání zakoupil v roce 1993 nejrevolučnější prostředek, který 

byl k dispozici, a to byly mobilní sady od Eurotelu – Nokie. Všem redaktorům jsme 

poskytli obrovské přístroje do vozidel na rozhovory. Z nich jsme přímo dostávali zvukové 

konzervy. Od toho okamžiku jsme vedli soutěžní boj s rozhlasem. A po roce, kdy jsme 

sečetli finanční ztráty, jsme viděli, že byl od počátku nerovný. 

 

A byl předem prohraný? Jak se ekonomicky dařilo Alfě? 

 

Pracovní atmosféra, která předcházela slavnostnímu zahájení vysílání, byla obrovská. 

Nejkrásnější nasazení, nejmarkantnější bezprostřední výsledky práce a potom největší 

zklamání po maximálním odevzdání sil jsem zažil právě v Rádiu Alfa. To byl projekt, 

kde naprosto špičkoví kvalitní redaktoři, novináři, kteří rozumějí své profesi, chtěli v 

rámci projektu zpravodajského rádia porazit veřejnoprávní zpravodajský subjekt. 

Pochopitelně že tento cíl se nepodařilo naplnit, minimálně z důvodu zmiňované palební 

síly. Vysílače, které nám poskytla rada a které jsme museli platit, byly dominantou našich 

výdajů. Jako když někdo vydává noviny a platí tiskárnám za tisk. Pochopitelně že mi po 

celé vysílání volali z radiokomunikací s tím, že je po splatnosti faktur. Říkali, že pokud s 

panem Kasíkem nepřijdeme a nepodepíšeme směnky, tak nás vypnou. Měl jsem 

permanentní stresy, protože logicky přišlo období, kdy jsme neměli žádná čísla, žádnou 

kontrahovanou reklamu. Vysílali jsme s vysokými výdaji a neměli jsme příjmy. Naši 

akcionáři vkládali naději do plánů, že by Rádio Alfa spolupracovalo v oblasti programu 

s Televizí Nova, kde náš kolega Jan Vávra získal pozici šéfa zpravodajství. A protože 
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Vávra byl v úzkém týmu novinářů, kteří připravovali program Alfy, tak jsme očekávali, 

že zpravodajská pozice Rádia Alfa a pozice pana Vávry by do určité míry mohla pomoci 

tomu, abychom získali více posluchačů. Z důvodů licenčních a programových nám tento 

krok v roce 1994 nevyšel. Struktura programového vysílání byla od samého počátku 

korigována společností Kaskol, která byla nositelem licence a na základě smlouvy s 

Rádiem Alfa, do kterého Kaskol vložil tu licenci jako nehmotné aktivum, byla ošetřena 

pozice toho, že budou splněny všechny podmínky, které dala RRTV nositeli licence jako 

přílohu k přidaným kmitočtům. Tak jsme tedy v roce 1993 a 1994 měli oproti všem 

předchozím zpracovaným materiálům finanční bilanci horší, než jsme očekávali. 

Reklamní agentury, se kterými jsme v letech 1992 až 1993 jednali, nesplnily přísliby a 

neinvestovali u nás reklamu do vysílání tak, jak jsme s ní počítali. 

 

Jak to s tou reklamou vůbec bylo, jak těžko se sháněla? 

 

My jsme jako první věc museli na zelené louce vynaložit prostředky, abychom vůbec 

sdělili do éteru, že tady je Rádio Alfa, že máme nějaké vysílače a že nabízím nějaký 

program. Pak jsme museli dosáhnout efektu, aby ten program alespoň někdo naladil a 

zůstal u něj. Na billboardy jsme si půjčili nejvýznamnější ústavní činitele té doby: 

Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Měli jsme je schované pro škraboškou 

a slogan zněl: Rádio Alfa to ví první. Jsem přesvědčen, že se nám to díky našim 

redaktorům dařilo plnit. V té době ale začaly marketingové výzkumy a hra na měření 

poslechovosti. Lidem se kvůli televizím začaly dávat peoplemetry a reklamní agentury 

začaly rozdávat peníze podle čísel. Od samého počátku jsme měli problémy s tím, že 

Frekvence 1, kterou řídil pan Fleischmann se zkušenostmi z Evropy 2, byla preferovaná 

jako rodinné zábavní rádio a díky provázanosti na Evropu 2 se podařilo Fleischmannovi 

tuto stanici, která si nedala za cíl bojovat s Radiožurnálem, dostat na větší poslechovost, 

než jsme dokázali my. Celý rok 1994 jsme v Rádiu Alfa řešili otázku, jak pozměnit 

strukturu vysílání, aniž by došlo k porušení licenčních podmínek, a stát se žádanějším a 

víc oblíbeným rádiem. Naši kolegové přemýšleli, kde sehnat posluchače. Všichni 

odborníci na marketing se domnívali, že nejjednodušší bude sebrat posluchače 

Radiožurnálu, který jich měl nejvíc, a že přístup Rádia Alfa, který nebyl tak zkostnatělý 

jako na Radiožurnálu, by mohl vytvořit pro redaktory podstatně pružnější prostředí, ve 

kterém by se mohlo dosáhnout časové efektivity i líbivějšího zpravodajského sdělení 

obsahu veřejnosti, což by mohlo vytvořit přeliv posluchačů k Rádiu Alfa. 
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Což se úplně nepodařilo… 

 

S odstupem času si myslím, že to není proto, že by byla odvedena špatná práce. Ale prostě 

proto, že bylo špatně vyhodnoceno to, že budou lidé chtít odejít ze zpravodajského rádia 

do jiného. 

 

Pamatujete si, s kolika jste ročně hospodařili penězi? Když valnou většinu sebraly 

vysílače? 

 

V roce 1993 nám ulítlo hrozně moc peněz do vybavení, ale mám pocit, že jsme se drželi 

hodně při zemi. Mzdové náklady byly okolo jeden a půl milionu, což není moc. 

 

Kolik jste měli zaměstnanců? 

 

Se všemi externisty jsme se pohybovali do 50 lidí. Nájem byl fixní, ročně tři miliony 

korun, zaváděcí kampaň stála 250 tisíc. Neadekvátně vysoké peníze jsme platili ČTK – 

čtyři miliony. Nejzásadnější byly vysílače, první rok jsme za ně platili 30 milionů, a od 

roku 1994 dokonce 47 milionů korun. To byla smrtelná částka, která nám zcela 

jednoznačně říkala, že bez těchto peněz nás vypnou. V roce 1993 se počítalo, že tržby 

rádia budou koncem roku 1993 asi 25 milionů a v roce 1994 116 milionů. Očekávali, že 

bychom měli mít tržní podíl na vysílání 5,83 procenta. Nikdo neměl pochybnosti, že s 

kvalitními lidmi dosáhneme čísla, který nám budou garantovat, že nám agentury dají 

peníze.  

 

A nedaly… 

 

Bylo řečeno, že v daný den přijdou redaktoři a musejí si sednout do vybavených prostor. 

Přijdou z místa, kde pracují, a my musíme vybudovat místo, kde budou moct dělat to 

samé. Samozřejmě že se nepodařilo nic splnit ideálně. Podobně jako dálnice se nedaří 

opravit podle harmonogramu, tak ani u nás se nepodařilo mít všechna studia a věci 

dokončené, protože určité specifikace a dodávky – i přestože byly kontrahovány – tak 

nedopadly, jak měly. Po mnoha jednáních byla zvolená varianta, že ten první, kdo bude 

prodávat reklamní čas Rádia Alfa, bude společnost IP media, která podávala reklamní čas 
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Českému rozhlasu. Bylo očekávání, že tento subjekt k nám inzerenty nějakým způsobem 

dostane. Pochopitelně se to nepodařilo naplnit, jak se očekávalo. V roce 1994 bylo jasné, 

že musí přijít změny. Překlopili jsme reklamu jinému subjektu, založili jsme firmu Alfa 

Media, která pak začala prodávat reklamní čas Rádia Alfa. Byla konstituována z lidí, kteří 

byli přetažení z jiných rádií a šéfem se stal obchodní ředitel Evropy 2 a Frekvence 1 

Václav Kubata. Moji šéfové očekávali, že přetáhne všechny své kontakty, které měl 

s inzerenty do Rádia Alfa. Extrémním názorem byl názor Michala Zelenky, prezidenta 

Asociace provozovatelů soukromého vysílání, že vysílání je obalem reklamy. Říkal, že 

nemůžeme chtít, aby Rádio Alfa vyhrálo válku, když máme na prvním místě program. 

Od roku 1994 byla na stole otázka, která vytvářela vnitřní konflikt mezi novináři a lidmi 

z obchodu, kteří měli zajistit peníze pro provoz. My jsme byli neustále v rozporu mezi 

příjmy a výdaji, které jsme řešili formou provozních překlenovacích úvěrů od České 

spořitelny. Domnívali jsme se, že by mohly být kapitalizovány formou navýšení 

základního jmění, ale bylo nám jasné, že nikdo nebude navyšovat kapitál, když na konci 

tunelu neuvidí bílé světlo. Ruku v ruce s tím probíhala jednání, jakým způsobem ve 

vysílání upravit nějaké parametry, abychom byli atraktivnější pro inzerenty. Nikdo nikdy 

neocenil, že soukromý podnikatelský subjekt při maximálním nasazení velice kvalitních 

novinářů a celého pracovního týmu dokázal dostat do éteru skrze omezený počet vysílačů, 

a to ve čtvrtinovém řádu, než měl Radiožurnál, strukturu informací, která na tom z 

hlediska mluveného slova byla stejně jako Radiožurnál. A to za náklady stonásobně 

menší. Jak sílila převaha výdajů nad příjmy, tak u akcionářů sílily názory, že je potřeba 

měnit strukturu vážné seriózní zpravodajské stanice do spíše informačního rádia, kde se 

bude podíl mluveného slova zmenšovat, kde se bude víc hrát a kde se budou lidé víc bavit. 

 

Kdy jste věděl, že z rádia odejdete? 

 

V roce 1994 v tisku proběhla informace, že propojení vymyšlené Janem Vávrou s CET 

21 přes radu neprošlo. Bylo jasné, že je třeba to řešit jiným způsobem. Přesně si pamatuji 

okamžik, kdy mi Václav Kasík předal funkci ředitele a požádal mě, jestli bych dokázal s 

týmem pracovníků programu, s Josefem Havlem a Miroslavem Dittrichem, abychom dali 

dohromady jakési nové programové schéma, které bude méně zpravodajské a ve kterém 

bude víc podílu reklamy a hudby, ale v mezích licence. Zpracovali jsme tzv. Rádio Alfa 

2, vytvořili jsme nové reklamní jingly a podařilo se nám do vysílání zapracovat velmi 

atraktivní vysílací prvky. Velmi úzce jsme v té době spolupracovali s Michalem 
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Zelenkou. První sadu všech reklamních sloganů a názvů našich rubrik nám namluvil 

Zdeněk Mahdal, největší hvězda české reklamy 90. let, a mám pocit, že jsme 

spolupracovali i s Petrou Janů. Už jsme neměli slogan, že to víme první, a všichni jsme 

byli připraveni už nebýt tak konzervativně zpravodajské rádio. Velký důraz byl kladen na 

to, že se musí jednoznačně změnit hudba. Po dlouhých analýzách v roce 1994 se došlo k 

závěru, že není možné, aby rádio hrající v blocích mělo v každém z nich tak dramaticky 

jinou hudbu. Byla jiná pro to, že jsme hráli formou externích hudebníků, říkalo se jim 

„kufříkáři“. Stávalo se, že to rádio v pondělí od 5 do 9 nějak hrálo a za týden bylo hudebně 

úplně jiné. Po získání dat z průzkumu bylo rozhodnuto, že hudba musí hrát konstantně a 

toho že lze dosáhnout pouze nasazením hudebního selectoru. Tím, že mě do toho vložili, 

tak očekávali, že se mi nějak podaří udělat kompromis mezi všemi těmi zainteresovanými 

stranami a najít v rámci průniku všech zájmů a názorů řešení. Mně se podařilo, že jsme 

rozhýbali hudební selector, Mirek Dittrich s panem Havlem změnili schéma a začali jsme 

být víc informační. Agentury ale v té době řekly, že to je málo. Byla tedy zpracována 

studie od externího dodavatele, který prodával reklamu, a ten jednoznačně sdělil, že 

změna musí být razantní a že se to musí vůči inzerentům jmenovat Nová Alfa. Já jsem 

byl ještě u toho, kdy donutili pana Havla a Dittricha, aby změnili strukturu vysílání a 

poměr mluveného slova vůči hudbě, a kdy se s obrovským přispěním TV Nova 

odstartovalo vysílání Nové Alfy. Obchodníci, kteří prodávali reklamu TV Nova, jen 

mávnutím proutku posunuli příslušné miliony do rádia. Pointa celého toho procesu měla 

ekonomickou rovinu. Rádio Nová Alfa byl marketingový bonbonek, finta na inzerenty. 

Dělali to ti samí lidé, kteří tam byli od začátku, možná jich bylo o trochu méně a možná 

méně jezdili a posílali zprávy. Tento tým pracovníků v programu pak víceméně vytvořil 

předpolí k informačnímu Impulsu. V roce 1995 jsem pak byl představenstvem požádán, 

abych ukončil angažmá v Rádiu Alfa dohodou s nějakým komickým zlatým padákem, a 

to proto, že jsem se neztotožnil s přeměnou Rádia Alfa na Rádio Nová Alfa, kde došlo k 

dramatické změně podílu mluveného slova a hudby. Od počátku jsem byl u celé anabáze 

licenčního řízení a bylo mi jasné, že se tím poruší licenční podmínky. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s Richardem Medkem 

 

Jak na tu dobu vzpomínáte? 

 

Byla to doba velkých možností, protože všechno se nějak tvořilo a bylo spousta 

příležitostí. Komerční média byla novum, začínala, tak nabízela samozřejmě daleko lepší 

podmínky, než jaké jsme měli ve veřejnoprávních médiích. Kdo měl chuť, tak se do toho 

mohl vrhnout – já se do toho vrhnul, stavěl jsem Novu, kam jsem šel půl roku před 

začátkem vysílání a pak mě Železný vyslal do Alfy, abych tam dělal generálního ředitele. 

To mělo samozřejmě nějaký vývoj… Já na tu dobu ale vzpomínám v dobrém.  

 

Vy jste do Alfy šel v roce 1995, zůstal jste dva roky. Můžete přiblížit, jak se rádio změnilo 

vlivem spojení s CME a Televizí Nova? 

 

To byl pro rádio zásadní zlom. Po roce fungování se Alfa dostala do velkého propadu, 

měla poslechovost pět procent, což bylo k neudržení, protože se tam sice vytvářelo 

zpravodajství, ale za málo peněz. To na tom bylo znát. Posluchači to nepřijali. Vstoupila 

CME a nalila do toho peníze, tím pádem mě tam kooptovali, abych to jakoby dal 

dohromady, protože jsem za sebou měl rozhlasovou zkušenost. Měli jsme za zády Novu, 

rádio se přejmenovalo na Novou Alfu a začalo se se změnou schématu, což bylo nezbytně 

nutné. A také odstartoval cross-promotion, což si myslím, že do té doby neexistovalo, aby 

bylo rádio spojené s televizí. Na Nově, která ještě pořád měla takový ten odér novosti a 

obrovskou sledovanost, se objevovaly upoutávky na rádio, což já jsem vždycky řešil se 

Železným. Bylo to samozřejmě barterové, takže to nic nestálo. A začalo se měnit schéma. 

Tam byl jeden problém, a to ten, že tím, jak ta stanice byla původně zpravodajská – a 

měla licenci na zpravodajskou stanici – tak tam byl velký podíl mluveného slova. 

Licenční podmínky se musely dodržet, protože jinak by ta licence mohla být odebrána. 

Takže se schéma změnilo tak, že přes den to bylo proudové schéma, což už dneska jedou 

všichni včetně Radiožurnálu, a celou noc bylo mluvené slovo, čímž se doháněla ta 

licenční podmínka, kterou bylo nutné dodržet. Celou noc tam bylo nějaké divadlo. 

 

To se ale Radě moc nelíbilo. Nejdřív vám přišla výtka, pak i pokuta milion korun. 
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Nelíbilo, furt se to řešilo a bylo to na ostří nože. Jinak to ale nešlo, protože to rádio bylo 

silně propadové a nám se podařilo během roku zvednout share z 5 procent na 12 procent, 

což byl velký úspěch. To rádio se během dvou let rozjelo a tím, jak mělo jednoho vlastníka 

a stejné obchodní oddělení, tak se i prodávalo. Reklama se vždy dostala i do rádia, když 

to mělo stejné obchodní oddělení. Během mého působení se rádio oddlužilo a získalo 

nějaký standardní formát i postavení na trhu. 

 

Myslíte si, že jste i po změně programového schématu dodržovali licenční podmínku, že 

jste museli být zpravodajsko-publicistické rádio? 

 

Tam nebylo tolik peněz na programové schéma jako třeba na Radiožurnálu, ale 

dodržovali jsme to – jednak jsme měli zprávy třikrát do hodiny, ale samozřejmě už kratší, 

bystřejší a tak dále, a jednak jsme zkrátili příspěvky na nějaké snesitelné minimum – dvě 

až tři minuty. Pořád jsme měli zpravodajskou redakci, jen ty věci se točily jakoby úsporně, 

moderně. Vznikla nová zvuková grafika a byl to takový relaunch, jak se česky říká. Takže 

to se dodržovalo, akorát tam byl problém s tím procentem mluveného slova. To se 

nahánělo v noci a to se radě samozřejmě nelíbilo. 

 

Spojením s Novou a tím, že vznikla Nová Alfa, tak byly v rádiu nějaké personální obměny. 

Spousta lidí, kteří byli u zrodu Alfy, šli pryč – do Novy nebo zpátky do veřejnoprávního 

rozhlasu. 

 

Ona to byla docela síla, protože jak do toho vstoupilo CME, tak si tam nasadilo svoje 

Američany. Takže já jsem měl třeba amerického programového ředitele. Byl to nějaký 

plavčík nebo co a přijel do Česka dělat tohle. Taková byla doba. A místo Šimánka jsem 

měl americkou ekonomickou ředitelku. Takovou ošklivou babu… S nimi jsem se pořád 

hádal, protože jejich představy byly vrcholným diletantismem. Američané, když do toho 

dali ty peníze, tak chtěli mít přehled a chtěli tam mít svoje lidi, ale ono to s nimi moc 

dobře nešlo. Nakonec jsem dosáhl toho, že Stogela vyhodili, hodně mi v tom tehdy 

pomohl Železný, protože s ním to fakt nešlo. Američani se museli trochu spolehnout na 

mě a na lidi, kteří tam byli. 

 

Ačkoli byly problémy s radou, tak poslechovost vysílání se zvedla. Proč jste vlastně vy v 

Alfě skončil? 
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Já jsem se chtěl vrátit do Novy. Když jsem do Alfy odcházel z Českého rozhlasu, byl 

jsem zastupující šéfredaktor Radiožurnálu, odkud jsem šel rozjet televizi a chtěl jsem do 

ní zpátky. Se Železným jsem se dohodl, že to takhle nějak vezmu, než se to dá dohromady. 

A on dodržel slovo. Když jsem po dvou letech řekl, že chci jít zpátky, tak jsem šel.  

 

Takže tam byla nějaká domluva předem, že v Alfě budete na přechodné období? 

 

Jasně, já jsem tam nechtěl být. 

 

Pamatujete si, jaké to bylo koncem roku 1996, když jste Alfu opouštěl? Rádio se zase 

muselo přejmenovat… 

 

A víte proč? Protože s tím názvem měla rada problém. Neuznali ho, tak se to muselo 

vrátit. Po mně tam šel Petr Dvořák, byl tam tak dva roky a pak mu neprodloužili licenci. 

 

A myslíte si, že ty problémy nakonec skutečně mohly vést k tomu, aby rada licenci Alfě 

neprodloužila? 

 

Nemyslím si to. Hlavní problémem byla největší výhoda toho rádia – napojení na Novu. 

Tam to bylo to samé, ti měli také pořád problém s radou, protože projekt na Novu vypadal 

nějak a realizace vypadala úplně jinak. A protože na Novu nedosáhli, tak to odnášel tenhle 

slabší partner. Cokoli jsme v rádu udělali, tak všechno bylo nějakým způsobem sledované 

a sankcionované. To rádio to odnášelo za Novu, na kterou nemohli. A určitě pak kvůli 

tomu nebyla prodloužená ta licence. 
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Příloha č. 4: Rozhovor s Petrem Štěpánkem 

 

Jak na tu dobu vzpomínáte? 

 

Ona to byla svým způsobem taková pionýrská doba. Soukromé vysílání -–ať už televizní, 

nebo rozhlasové – si teprve hledalo nějakou svou podobu, jak co se týká legislativy, tak 

samotného prostoru jednotlivých televizí, respektive rádií. Nejvíc to bylo patrné na 

příběhu Televize Nova, ale ono se to v menší míře týkalo i dalších subjektů, třeba Televize 

Prima a také Rádia Alfa. Šlo o organizační strukturu, jakým způsobem to tam fungovalo. 

Oni si v rámci běžného provozu vždycky založili nějakou servisní organizaci, která 

vykonávala některé činnosti spojené s provozem toho subjektu. Problém to začal být v 

okamžiku, kdy se nám na radě začaly hromadit dotazy od soudů. Někdo si stěžoval na 

něco, co se odehrálo na obrazovce nebo v éteru, a soud řešil, kdo je za to zodpovědný. A 

přicházel na to, že vysílání spíš provozuje servisní organizace než držitel licence. Jenže 

podle našich zákonů zodpovědnost za vysílání měl mít držitel licence, ne jeho servisní 

společnost. A v okamžiku, kdy to takhle bylo a kdy to takhle kvalifikovaly soudy, tak 

vlastně pro nás to znamenalo, že ten subjekt porušuje zákon v tom slova smyslu, že 

nevysílá ten, kdo by vysílat měl, ale vysílá někdo, kdo licenci nemá – tedy servisní 

společnost. Byli jsme nuceni to nějakým způsobem řešit a za tím účelem jsme zahájili 

několik správních řízení povětšinou právě s těmi subjekty, který byly servisní organizací. 

V případě Novy to bylo Česká nezávislá televizní společnost, v případě Alfy Rádio Alfa, 

a. s. Tehdy jsme hlavně oslovili Ústav státu a práva, aby nám řekl, které činnosti jsou pro 

držitele licence definiční pro to, že skutečně provozuje to rádio nebo televizi. Tímhle 

způsobem jsme rádia a televize dotlačili k tomu, že oni to pak většinou různě převedli, 

aby nebylo markantní, že vysílání dělá někdo jiný. U Rádia Alfa tam byl ještě ten 

problém, že do něj v průběhu času chtěli vstoupit Američané, kteří byli v Nově. Tenkrát 

se kolem toho motal – coby představil CME – pan Fertig. A tehdy byla taková 

společensko-politická atmosféra, která nepřála křížení vlastnictví – aby ten samý subjekt, 

který je v televizi, vlastnil i rádio. Byla na to mnohem větší vysazenost, než je dnes. 

 

Vy jste několikrát zamítli vstup CME do Alfy. Velká změna ale nastala lednem 1996…  
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To byl zákon 301/1995 Sb., z pera Marvanové a spol., který umožnil zrušení veškerých 

neprogramových licenčních podmínek. Já když to vysvětluji, tak vždycky říkám, že když 

vznikala mediální legislativa na začátku 90. let, tak Česká republika přijala docela dobrý 

zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, ale nebyl s to postihnout všechny detaily, 

které přinese život. A proto tehdy vznikl institut takzvaných licenčních podmínek, který 

nad rámec zákona mohla RRTV provozovatelům vysílání udílet. S tím, že pokud v zákoně 

byly nějaké díry, tak se daly ucpat licenčními podmínkami. Věděli jsme, že přijetí této 

novely je špatné, strašně jsme proti tomu protestovali. V okamžiku, kdy bylo možné zrušit 

licenční podmínky, tak si samozřejmě provozovatelé hned 1. ledna 1996 o to běželi říct, 

protože se jím daleko volněji dýchalo. Ten „otravný regulační orgán“ na ně nemohl 

dohlížet. Zrušili si je, což jim v mnohém uvolnilo ruce a v případě Alfy to pak bylo tak, 

že společnost CME vstoupila do servisní organizace, a to rádio ovládla.  

 

Což byl stejný scénář jako předtím na Nově… 

 

Jenomže u Alfy to mělo tu komickou nebo spíš ironickou podobu, že se blížil konec 

platnosti licence Alfy. Oni byli bohorovní, jak nás převezli, že vstoupili do té „servisky“. 

Já jsem tenkrát Fertigovi říkal, že je to sice hezké, že to takhle obešli, fajn, ale že se blíží 

období konce platnosti licence a rada měla úzus, že dosavadním provozovatelům, pokud 

to provozovali bez problémů, dávala ve znovuudílení licencí jistou výhodu. Tenkrát jsem 

mu říkal, že neovládají držitele licence, a tak že jim lze dost těžko poskytnout výhodu, 

když de facto nejsou rádiem. Asi jsem nebyl sám, kdo na to koukal skrz prsty, protože 

když pak v roce 1998 proběhlo řízení na frekvence, na kterých do té doby vysílala Alfa, 

tak se tam vyskytly jiné dobré subjekty jako pozdější vítěz Impuls. A Alfa holt zplakala 

nad výdělkem. 

 

Alfě jste licenci neprodloužili tedy i kvůli tomu? Nejenom kvůli výtkám k porušování 

programového schématu a poměru mluveného slova a hudby? 

 

Tohle určitě také hrálo roli, ne že ne. Já vždycky říkám, že i členové rady jsou jenom lidi. 

To nejsou stroje. Dotyční radní mají své výhrady, něco se jim nepozdává a nakonec se to 

promítne do hlasování, jestli jsou pro, nebo ne. V radě sedí 13 lidí, pak se to prostě sečte 

a je nějaký výsledek. Ten tenkrát byl, že na rozdíl od Frekvence 1, která to obhájila, Alfa 

dostatek hlasů neměla. I kvůli tomu, že tam byl jiný, velmi dobrý projekt. Že rada 
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nerozhodla blbě, koneckonců dokazuje i to, že se Impuls záhy stal nejposlouchanějším 

rádiem a tu příčku si drží řadu let. Tak jsme asi nevybrali špatný projekt. Navíc při 

licenčních řízeních udílíte jedno rádio a máte na něj několik zájemců, přičemž polovina 

z nich jsou výborní. Pak volíte mezi výbornými a častokrát to rozhodují maličkosti. Když 

už jsem pak v radě nebyl, ale pohyboval jsem se v soukromém sektoru jako poradce, tak 

si mě některé subjekty najímaly s tím, jak to udělat, aby licenci dostaly. Já jsem jim 

vždycky radil, že je potřeba mít nějakou třešničku na dortu, kterou před tou radou 

skládající se z obyčejných lidí zaujmou, co radě zůstane zaryté v hlavě a tím na sebe 

upozorní. A ono to funguje i naopak. Když máte nějaké vroubky, tak lidi si to pamatují. 

Když jsme udělovali licenci na výjezdním zasedání ve Znojmě a ve finále proti sobě byla 

Alfa a Impuls, tak tyhle drobnosti převáží. Alfa měla své zastánce, ale v 13členné radě 

pro ni, mám pocit, nakonec hlasovali asi jen čtyři lidi. 

 

Říkal jste, že jste hodně protestovali proti novele vysílacího zákona. Jak se stalo, že si ho 

nakonec politici prosadili? 

 

V roce 1996 byly volby, jestli se nemýlím a politici vycházeli vstříc médiím, protože 

média jim pak za to platila pozorností. Takhle to funguje. Provozovatelům nadělovala 

média výhody a my jako rada jsme byli před poslanci za pitomce. Tohle bylo opravdu 

téměř na krev, protože ti tři poslanci, kteří za novelou stáli – Marvanová, Přibáň a Zemina 

– byli tenkrát všichni z ODS. A já, který jsem seděl v radě, jsem byl také členem ODS. 

Milan Šmíd nazval tuto trojici hrobaři české mediální legislativy. Pamatuju si, jak jsem 

byl na poslaneckém klubu ODS jim vysvětlovat, že konstrukce zákona je blbá, že je 

děravý a že licenční podmínky umožňují ty díry zalepit. Když nebudou, tak najednou 

zůstane jen děravý zákon, což v sobě skrývá jisté nebezpečí, že se dá nejrůznějším 

způsobem obcházet. Na moje slova potom došlo s celou kauzou okolo Televize Nova. 

Když po nás pak chtěli, abychom řešili spor uvnitř Televize Nova mezi licencovanou 

firmou CET 21 a její servisní organizací ČNTS, tak my na to už neměli žádný nástroj. A 

v bleděmodrém, ne však tak markantně, to bylo i v jiných subjektech. Mně pak Kasíka 

bylo docela líto, on se opravdu snažil, navíc to byl muzikant. Vždycky jsme byli 

podezříváni z toho, jaké jsou v RRTV politické vlivy a kdo to ze zákulisí řídí. Na jednu 

věc novináři nikdy nepřišli. Jestli tam byla nějaká lobby, tak to byla muzikantská lobby. 

Když se podíváte na nejrůznější držitele licencí nebo firmy a kdo za nimi stál, tak v mnoha 

případech to byli nejrůznější rockeři, muzikanti – Láďa Faktor v jižních Čechách, Samson 
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Lenk, Pavel Váňa z Rádia Jih na Moravě, Radim Pařízek, rocker z Rádia Čas v Ostravě. 

Kasík byl taky muzikant, takže třeba já coby sám muzikant jsem pro ně měl slabost. 

Vždycky to byla určitá výhoda. Takže Kasíka mi bylo líto, on byl pak spíš nástrojem 

vlastníků. A ti – ať už ti otevření, nebo skrytí za servisní firmu – to vymňoukli, jak to 

vymňoukli. 

 

Ještě se krátce vrátím k historii systému duálního vysílání, vy jste říkal, že ten první zákon 

z roku 1991 byl napsaný dobře. Správný byl tedy i systém udělování licencí? 

 

Napřed je udělovala Mikloškova ministerská komise. A pak teprve vznikla nejprve 

federální rada pro vysílání a republikové rady. S rozpadem federace federální zanikla a 

zůstaly jen ty republikové. Jak říkám, byly to pionýrské doby a chyběly zkušenosti. 

Některé představy o tom, jak to bude fungovat, asi byly naivní. Udílení licencí bylo jako 

mistrovství světa v krasobruslení. Někomu se projekt líbil, někomu se nelíbil. Není to 

jako běh na 100 metrů, kdy rychlejší prostě vyhraje. A politici na jednu stranu chtěli, aby 

orgány byly nezávislé, a když pak nezávisle jednaly, tak se jim to zase nelíbilo. 
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Příloha č. 5: Rozhovor s Karlem Zajícem 

 

Jak vzpomínáte na příchod do Alfy? 

 

Já jsem do Alfy přišel v dubnu 1997 poté, co jsem v lednu opustil Rádio Vox. Petr Dvořák 

mě potom zavolal a říkal, že pro mě má nějaký návrh. My jsme se znali od vidění, nebyli 

jsme v nějakém úzkém kontaktu, to až posléze, když jsme společně dělali Rádio Blaník. 

Já jsem si myslel, že chce něco moderovat, a on mi nabídl místo šéfa zpravodajství a 

publicistiky, tedy šéfredaktora stanice. Domluvili jsme se a já od dubnu nastoupil. 

 

Nastupoval jste v době, kdy se toho hodně měnilo. Například název…  

 

Já jsem byl v etapě, kdy se z Nové Alfy dělala zpátky Alfa. Tam se to přejmenovalo. 

Když jsem nastoupil, tak se to dolaďovalo, a to až do června. Od července už jel učesaný 

program, který se částečně měnil, přihazovaly se i nějaké formáty, které za Nové Alfy 

zmizely z vysílání, ale byly součástí licenčních podmínek. Spíš to byl objem věcí než 

nějaké konkrétní programové prvky. Snažili jsme se obsah rádia dotlačit zpátky do 

poměru mluveného slova a hudby. Formátově jsme se vrátili k tomu, jak to bylo před 

nástupem Nové Alfy. 

 

Než začala vysílat Nová Alfa, někteří lidé odcházeli pryč. Jak to bylo, když Nová Alfa 

končila a zase to měla být Alfa? Nabíral jste, vyhazoval? 

 

Já jsem vyhazoval. V dubnu, když jsem nastoupil, tak mi Petr Dvořák říkal, že v centrální 

redakci zpravodajství je bez krajánků 12 lidí, a on chtěl, aby jich k 1. červenci bylo pět. 

To zúžení bylo velké, nicméně poté jsme se domluvili na sedmi. Vysílací směna se 

skládala ze zprávaře, který byl zároveň šéfem směny, a ze servismana, který točil 

telefonáty, nabíral dopravu a byl někdo mezi redaktorem a produkčním. Zahraniční 

zpravodaje jsem si vedl já, stejně tak i krajánky. Redakce se zaměřovala ryze na pražské 

a celostátní věci. Tři lidi byli na celostátní věci, další se věnovali Praze. Jedna redaktorka 

tam byla na lifestyle. V rádiu byl třeba David Slížek, současný šéfredaktor Lupy, Renata 

Mňuková, byl tam Honza Chlaň, který teď moderuje ráno na Regině DAB Praha. Honza 

Daněk moderoval, Pavel Kučera moderoval, ten je teď na Regionu, Miloš Pecháček 

moderoval. V redakci byla ještě Monika Kozáková, ta dělala vládu a parlament. A také 
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Kristýna Štanderová a Zbyšek Horák. Moc pořadů už jsme tehdy neměli, bylo to hodně 

proudové. Vysílali jsme talk show, něco dělal Pavel Maluš, který teď hlásí dopravu z 

dispečinku Zelené vlny Na Bojišti. A ještě tam tehdy byla Šárka Swiderová, která teď 

dělá mluvčí někde v Ostravě. Ze zpravodajských zdrojů jsme měli ČTK, DPA a taky jsme 

měli linku na dopravní zpravodajství. Na komerční stanici jsme využívali opravdu hezkou 

síť regionálních zpravodajů a zahraniční zpravodaje. ČTK ze zahraničí nebyla nic moc. 

Tím, že jsme tam měli své lidi, jsme získali originální obsah. 

 

Kolik bylo zahraničních zpravodajů poslední léta Alfy? 

 

Asi devět a k tomu bylo 12 nebo 15 krajánků po republice. 

 

Kdy se Rádio Alfa přestěhovalo do Vysočan, na Kovářskou 15? 

 

To už jsem tam byl a stěhování právě probíhalo. Ještě jsem byl v budově YMCA, ale už 

se chystala Kovářská. Určitě někdy do léta 1997 jsme ještě byli v ulici Na Poříčí. 

Kovářskou pak Alfa koupila, ona to původně byla mateřská škola. Když jsme tam pak 

přišli, tak tam furt byly záchodky s malými mušlemi. Celé se to předělalo a pak víceméně 

přes noc přestěhovalo. YMCA chtěla trochu víc peněz, tohle bylo výhodné. Ve výsledku 

to byl ideální prostor pro rádio. Přesně to stačilo. Byl tam newsroom, z něj se přes chodbu 

šlo k vysílání, nalevo bylo vysílací studio, napravo malé nahrávací studio a na chodbě nad 

schody bylo produkční studio, kde byl Ivan Kadeřábek, dnes audiotechnik. 

 

V roce 1997 měla RRTV hned několik výhrad k dodržování licence. Pamatujete si, jak jste 

to řešili ve vedení? 

 

My jsme v době, kdy jsme dělali změny zpátky na Rádio Alfy, víceméně věděli, že tím 

odebrání licence zažehnáme. To bylo pocitově jasné. Na druhou stranou čím dál tím více 

se zvětšoval otazník nad prodloužením licence, ke kterému ve finále pak nedošlo. Ale 

kroky, které se po mém nástupu dělaly, byly jasně vedené k tomu, aby se zabránilo 

dokončení řízení o odnětí licence. 

 

A neměl jste strach o poslechovost? Za Nové Alfy stoupla za cenu všech těch problémů… 
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Já jsem tomu formátu dost věřil, ale narážel na otazník v podobě rizika neprodloužení 

licence. Samozřejmě ze strany majitelů byl velký otazník ohledně toho, jestli financovat 

kampaně. Alfa v podstatě žádné neměla. Vezměte si, jak hladce přešlo vysílání na Impuls 

– se stejnými jingly, jen jiným názvem a masivní kampaní. Ještě nějakou dobu držel 

Impuls úplně stejný program, jen pod jiným názvem, a nabral ohromná čísla. Formát tedy 

životaschopný byl, jen nebyl podporovaný. Logicky, protože se čekalo, co bude. 

 

CME už v Alfě nějakou dobu figurovala jako majoritní vlastník Rádia Alfa, a. s., 

nepamatujete si, jak se v té době sháněla reklama? 

 

Obchodně to nebylo zase až tak špatné. Nějaký pokles, kdy to bylo krmené Novou a 

marketingově podporované, tak ale byl.  

 

Jak dlouho jste v Alfě byl? 

 

Až do poslední vteřiny. 

 

Takže si pamatujete, kdy Václav Kasík přemýšlel o tom, že Alfa skončí ke konci roku 1998, 

ale nakonec se rozhodl pokračovat až do řádného konce licence? 

 

Já si to pamatuju trochu jinak. Nastala dohoda mezi Kasíkem a Hrabákem, kdy Kasík řekl 

lidem, že můžou odejít k nějakému datu – asi to byl konec roku… Hodně lidí tak učinilo. 

To je logické, na druhou stranu kapitán potápějící se loď neopouští a s Jirkou Hrabákem 

jsme se odmluvili, že tam zůstanu. Věděl jsem, že už pak pokračovat nechci, i když ta 

nabídka padla, ale nechtěl jsem, protože s Petrem Dvořákem už jsme v tu dobu poměrně 

silně připravovali Rádio Blaník. 

 

Pamatujete na rok 1998? Rada tehdy vypsala nové výběrové řízení na vaše kmitočty. 

 

Jeli jsme normálně. Nové výběrové řízení bylo zvláštní, protože v té době jiným 

vysílatelům rada licenci prodlužovala nebo se vypsalo výběrové řízení, ale stejně tu 

licenci získali dál. 

 

A vzpomínáte si na moment, kdy vám ji RRTV neprodloužila a vybrala Impuls? 
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V situaci, které tehdy byla na RRTV, to pro mě až tak velké překvapení nebylo. Patřil 

jsem k pesimistům, kteří si mysleli, že to nedopadne. Bylo to spíš o tom stát se 

psychologem a uklidňovat lidi kolem, že určitě práci najdou. To jsme ještě nevěděli, že 

prolnutí mezi Alfou a Impulsem projde takhle hladce, že tam i spousta lidí zůstane – jako 

třeba Honza Daněk. Myslím, že pro ten tým to tehdy byla rána, ti byli větší optimisti. 

Mysleli, že když už děláme všechno správně, že není důvod pro to, aby Alfa nebyla dál. 

Z mého pohledu tam historicky bylo tolik černých puntíků, že to takhle asi mělo být. I 

když mi to bylo líto, Alfa byla životaschopná, a kdyby se „přitopilo“ kampaní, což jsme 

pak viděli v podobě Impulsu, tak víme, kam ten formát došel. Pokud by nedošlo k tomu 

zásadnímu přeformátování programu na Novou Alfu, kdyby se ten program zlehčil, 

upravil trošičku jinak, takové problémy být nemusely. Myslím, že s novým vlastníkem 

by se to dalo všechno vyřešit, ale problém podle mě byl, že se zásadním způsobem změnil 

program a to radě vadilo, dávala to jasně najevo a společnost CME jela jako buldozer, co 

si budeme povídat. 
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Příloha č. 6: Licence k celoplošnému rozhlasovému vysílání (scan) 
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Příloha č. 7: Ukázka bodového scénáře k vysílání z roku 1994 (scan) 
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Příloha č. 8: Část smlouvy o vzniku Rádia Alfa, a.s., (scan) 

 

             (…) 
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