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Přílohy 

 
Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktorem zpravodajství Rádia Impuls  
 
Jakou roli hraje zpravodajství ve vaší programové skladbě?  
Hraje velkou roli, velmi důležitou. Zpravodajství tvoří velkou většinu celkového 
mluveného slova rádia Impuls. Zpravodajství je navíc jedním z programových pilířů, na 
kterém stojí celé naše vysílání.   
 
Kolik procent celkového denního vysílacího času je vyhrazeno zpravodajství? 
Včetně účelových relací – tzn. relací o počasí a dopravě.  
Nemám to zcela přesně spočítané, ale můj dlouhodobý odhad je, že až 75 % celkového 
mluveného slova tvoří produkty zpravodajství.   
 
Kolikrát denně, v jakých časech a jaké zpravodajské relace rádio Impuls vysílá? 
Opět včetně dopravních relací a relací o počasí.  
Mezi 5. a 9. hodinou ranní máme zpravodajské relace každou půl hodinu. Po 9. hodině 
máme zpravodajské relace pouze v každou celou hodinu, a to opět až do 5. hodiny 
ranní. V 7 a 12 hodin vysíláme zpravodajské speciály, 7 minut v 7 a Polední speciál, 
které jsou časově delší než ostatní relace. Výjimkou je 18. hodina, kdy začínáme vysílat 
pořad Impulsy Václava Moravce, tam je zpravodajská relace pouze ve formě krátkého 
přehledu zpráv.    
 
 
V jakých časech je vysílán dopravní servis Doprava 007 a relace o počasí, které 
stojí ve vašem vysílání zpravidla samostatně?  
Samostatnou relaci o počasí vysíláme mezi 9. a 20. hodinou vždy před půl. Co se týká 
Dopravy 007 tak tu vysíláme mezi 9. a 20. hodinou vždy ve čtvrt a tři čtvrtě, stejně tak v 
ranním vysílání od 5 do 9 hodin.   
 
 
Jakou průměrnou stopáž mají zpravodajské relace rádia Impuls? 
Zprávy máme od pondělí do pátku o průměrné stopáži 4 minuty, mezi 9. a 5. hodinou 
ranní. Kromě 18. hodiny, kdy trvají minutu a kromě 12 hodiny kdy je 7 minut. Ráno, od 
5 do 9 hodin mají zprávy 5 minut, s tím, že v 7 hodin jsou sedmiminutové. Ranní 
přehled zpráv má zhruba 2 minuty, včetně minutové sportovní relace.    
 
Kolik lidí se podílí na vytváření jedné zpravodajské relace?  
Zpravodajskou relaci po celý den sestavuje a připravuje vždy jeden člověk, který za ni 
zodpovídá. Výrazně mu ale do práce zasahuje editor, který poskytuje zvukové a 
reportážní zprávy. Na celé zpravodajské relaci se podílí několik redaktorů, kteří 
připravují právě zvukové a reportážní zprávy. V ranním vysílání je součástí 
zpravodajské relace sport, takže na ranních zprávách se podílí i sportovní redaktor. Dá 
se tedy říct, že na jedné zpravodajské relaci může v jednom okamžiku pracovat kolem 
pěti lidí.  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Kolik má rádio Impuls zahraničních zpravodajů? V jakých zemích působí?  
Zahraničních zpravodajů máme celkem 5. Působí ve Spojených státech, redaktorka 
působící v Bruselu pokrývá dění v celém Beneluxu, dále máme redaktora na Slovensku, 
v Polsku a v Británii – v Londýně.    
 
Kolik má rádio Impuls domácích regionálních zpravodajů? Kde přesně působí?  
Vzhledem k vyspělosti technologií nepokrýváme všechny kraje v České republice, 
mnoho věcí dokážeme odbavit přímo z pražského studia. Redaktory máme v Plzeňském 
kraji, Ústeckém kraji, Středočeském kraji, Královehradeckém kraji, Pardubickém kraji, 
Moravskoslezském kraji, na Zlínsku a nově i Znojemsku. Momentálně tedy 
spolupracujeme s osmi regionálními zpravodaji.   
 
Kdo je za odvysílané zpravodajské relace interně odpovědný?  
Konečnou odpovědnost za zpravodajskou relaci, tedy za to jak je sestavena a 
prezentována do éteru má zprávař, to znamená editor zpráv. Nicméně je tady ještě 
odpovědnost celková, za zpravodajství jako za celek. Ta se potom přenáší na editora, 
který řídí chod redakce a samozřejmě šéfredaktora, tedy mě.  
 
Jaké používáte zdroje při přípravě zpráv? 
Na jednu stranu máme vlastní zdroje. Při přípravě aktuálního zpravodajství využíváme 
regionální reportéry a ostatní redaktory působící zde v Praze. Využíváme samozřejmě i 
zahraniční zpravodaje a informace od našich posluchačů. Hlavním externím zdrojem 
informací pro přípravu relací je také Česká tisková kancelář. Využíváme i veřejné, 
ověřené a důvěryhodné zpravodajské weby. Aktuálně spolupracujeme se serverem 
iDnes.cz a Deník.cz, takže využíváme i jimi poskytnuté informace. 
 
Při přípravě Dopravy 007 jsou zdrojem informací přímo sami řidiči, kteří volají ze 
silnic. Externím zdrojem je pak Global assistance, která spolupracuje s mnoha českými 
rádii a nabízí komplexní servis. Občas také spolupracujeme s policií a ostatními 
záchrannými složkami, ale to je spolupráce spíš nahodilá. U počasí využíváme nejvíce 
agenturní servis a meteorologické organizace, které mají relevantní a aktuální 
informace. I u počasí spolupracujeme s našimi posluchači, a to prostřednictvím 
Meteotýmů. 
 
Existuje nějaká jasně daná skladba zpráv ve zpravodajských relacích? 
Český posluchač je spíše konzervativní. Rádio Impuls má zprávy z velké většiny 
tematicky uspořádané. To znamená, že se orientujeme na domácí zpravodajství, potom 
krátce na svět a sport. V tomto pořadí většinou zprávy přinášíme, protože posluchač je 
na to historicky zvyklý. Na druhou stranu umíme toto pořadí kdykoliv změnit, když si to 
vyžaduje situace. Například výbuch v Bostonu, Texasu, případně úspěch nebo neúspěch 
hokejového týmu na mistrovství světa.   
 
Říkal jste “…krátce na svět,” znamená to tedy, že zahraniční události pokrýváte 
méně? 
Je to tak. Domácí zpravodajství včetně regionálních zpráv je pro nás nejdůležitější. 
Zahraničí nicméně sledujeme, v každé relaci je minimálně jedna zpráva ze zahraničí. 
Zajímá nás především to, co se děje u sousedů – v Německu, Rakousku, Polsku, 
Slovensku. Potom jdeme dál do Evropské unie a potom už se věnujeme buď velkým 
atraktivním událostem, nebo událostem, které mají velký rozsah - teroristický útok 
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například.  
 
Jste komerční rozhlasová stanice, jakou roli hraje ve vašem zpravodajství 
infotainment? Bulvarizaci?  
Infotainment používáme. V naší podobě spočívá ve výběru zpráv – politika není vždy to 
nejdůležitější. Zabýváme se primárně tématy, která zajímají naše posluchače, a to 
mohou být i například sociální, kulturní témata. Věnujeme se tématům, která jsou 
atraktivní. Infotainment také pro nás znamená hrát si s jazykem, snažíme se používat 
titulkové věky, zajímavé headliny tak, abychom upoutávali posluchače. Nechceme se 
ale pouštět do bulvarizace zpráv, protože tam naše pozice není. Naše pozice je, alespoň 
co se zpravodajství týče, mezi Frekvenci 1 a Radiožurnálem. Chceme dělat jednoduché, 
srozumitelné a důvěryhodné zpravodajství.    
 
Jsou nějaká dominantní témata, na která se ve zpravodajství zaměřujete?  
Rádio Impuls je vnímané jako rozhlasová stanice, která přináší nejlepší a 
nejkomplexnější dopravní servis. Naše orientace je tedy mimo jiné hodně na dopravu. 
Snažíme se do našeho aktuálního zpravodajství mimo Dopravu 007 dostávat informace, 
které souvisejí se situací na silnicích – nyní například na opravu dálnice D1. Kromě 
dopravy se i hodně věnujeme sportu, teď mistrovství světa v hokeji. Soustředíme se i na 
témata, která náš posluchač vyžaduje a zpozorní při nich, to jsou i politická témata, 
například prezidentská volba. Jdeme napříč tématy, účelové zpravodajství ale pro nás 
má velkou váhu.  
 
Prochází zprávaři a redaktoři nějakým školením? Jak probíhá jejich zapracování?
  
Ano, prochází. Co se týče způsobu práce s informacemi, to znamená výběr zpráv, 
filtrování, úprava zpráv a jejich následná prezentace. Také celková práce s naším 
redakčním systémem. Bohužel už není prostor, jako asi ve většině českých rádií, na 
hlasová školení a výslovnost. To už je na každém zvlášť. Určitě ale musí zprávař 
zvládat techniku, určitě musí být hlasově disponováni, musí mít předpoklady pro tuto 
práci, přehled o aktuálním dění, schopnost zprávy vytvářet Máme vypracovaný velice 
podrobný interní zpravodajský manuál, podle kterého se celá redakce řídí, právě tam 
jsou přesně definována všechna pravidla. 
 
Anoncujete nějak zpravodajské relace v průběhu vysíláním například během 
moderátorských vstupů? Lákáte nějak posluchače na vaše zpravodajské relace? 
Jedním z úkolů zprávaře je vstupovat v mimořádných vstupech do vysílání, v naší 
krátké rubrice Dřív než ostatní. Zprávař přichází s krátkou, aktuální informací o tom, že 
se něco děje, a zároveň s odkazem na nejbližší zpravodajskou relaci, která tu zprávu 
nebo informaci rozšíří. Podobně postupuje i moderátor, který si před zpravodajskou 
relací pozve na dvě tři věty právě zprávaře, kterého se zeptá, co bude zajímavého v 
následující relaci. 
 
Jaké je “motto” zpráv rádia Impuls? 
Dřív než ostatní.  
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Příloha č. 2: Rozhovor se šéfredaktorkou zpravodajství rádia 
Frekvence 1 Ivanou Schöffelovou (text) 
 
Jakou roli hraje zpravodajství v programové skladbě Frekvence 1? 
Zpravodajství hraje jednu z hlavních rolí. Mottem naší rozhlasové stanice je Hudba, 
zprávy, zábava, takže zpravodajství hraje určitě důležitou roli. 
 
Kolik procent celkového denního vysílacího času je vyhrazeno zpravodajství? 
Včetně relací o počasí. 
Z celkového vysílacího času, včetně hudby, je zpravodajství věnováno zhruba  
10 – 15 %.  
 
Kolikrát denně a v jakých časech vysílá rádio Frekvence 1 zpravodajské relace, 
včetně samostatných relací o počasí. 
V ranním bloku mezi 5. a 9. hodinou se vysílají zprávy čtyřikrát do hodiny, z toho 
dvakrát do hodiny v celou jsou to hlavní zprávy, v půl je to přehled tisku, který je 
samozřejmě součástí zpravodajství. Každou čtvrt hodinu, tedy celkem čtyřikrát do 
hodiny, se vysílá samostatná rubrika počasí, která je většinou spojená i s dopravním 
servisem. Po ránu se totiž snažíme sledovat i situaci na silnicích – nejen v Praze, ale 
vhledem k tomu, že vysíláme celoplošně, tak po celé republice. 
 
Od 9 hodin dále jsou zprávy vždy v půl a celou, před každými zprávami se vysílá 
samostatná rubrika počasí. Doprava je už potom součástí zpravodajství.  
 
Poslední živé aktuální zprávy vysílá Frekvence 1 ve 23:30 hodin, následně až do 5. 
hodiny ranní rotují 3 verze předtočených zpráv. Opět každou půl a celou.  
 
Jak jsou průměrně dlouhé jednotlivé zpravodajské relace? Opět včetně počasí. 
Počasí mezi 5. a 9. hodinou může mít až 40 vteřin, přes den se délka relace o počasí 
pohybuje kolem 25 vteřin. Zpravodajské relace v celou hodinu trvají maximálně 4 
minuty, v půl maximálně 2 minuty. 
 
Kolik členů má zpravodajská redakce Frekvence 1? 
18. 
 
Kolik zhruba lidí připravuje jednu zpravodajskou relaci? 
Na jedné zpravodajské relaci se podílejí minimálně čtyři lidé. Konkrétně zprávař, dva 
reportéři a editor. 
 
Kolik a kde má Frekvence 1 zahraničních zpravodajů? 
Zahraniční zpravodaje máme na Slovensku, v Americe a Itálii. V současné době tedy 3. 
 
Jakou roli vůbec hraje ve zpravodajství Frekvence 1 zahraniční zpravodajství? 
Na zahraniční události se zaměřujeme v případě, že mají nějakou souvislost s děním 
tady u nás, to znamená, že zprávy ze zahraničí, které jsou postaveny samostatně, aniž by 
se týkaly České republiky, jsou vyloženě pojímány zajímavosti.  
 
Kolik a kde má Frekvence 1 regionálních zpravodajů? 
Jednoho redaktora máme zároveň v Libereckém kraji a Ústeckém kraji, jednoho 
v Pardubickém a Královehradeckém kraji, jednoho také na Vysočině a v jižních 
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Čechách, jednoho v Plzeňském a Karlovarském kraji, na severní Moravě a v 
Jihomoravském kraji. Jeden redaktor působí speciálně v Brně. Celkem má tedy 
Frekvence 1 šest regionálních redaktorů.  
 
Je skladba zpravodajských relací nějak ustálená? 
Není. V ranním bloku, který má podtitul Česko v přímém přenosu, jsou české zprávy na 
prvních pozicích, zahraniční se zařazují ve formě zajímavostí. Přes den je už skladba 
vyváženější, většinou začínáme zprávami z domova, není to ale pravidlo. Samozřejmě 
v situacích, jako jsou například teroristické útoky, nebo se děje něco důležitého ve 
světě, je na prvním místě tato událost. Na první pozici tak může být klidně i doprava, 
protože i ta je důležitá. Nemáme pevně danou hierarchii zpravodajství, která se musí 
dodržovat. Vše vždy závisí na aktuální situaci. Domov je ale samozřejmě vždy priorita. 
 
Jaké používáte zdroje při přípravě zpravodajských relací? Jaké zdroje při 
přípravě počasí? 
Při přípravě zpravodajských relací jsou to klasické zdroje – Česká tisková kancelář a 
všechny webové servery, které jsou dostupné, plus samozřejmě regionální a zahraniční 
zpravodajové.  
 
Co se týká počasí, Frekvence 1 spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem, 
dále používáme i servery jako www.yr.no, které podrobně mapují situaci v jednotlivých 
částech republiky. Jedním z nejhlavnějších zdrojů jsou posluchači Frekvence 1, se 
kterými komunikujeme prostřednictvím sms, sociální sítě Facebook a webových 
stránek, kam nám sami píší, jaké je u nich počasí. Právě podle toho pak informují 
moderátoři o počasí v ranním vysílání – zaměřují se na to, jaké je reálné počasí na 
různých místech republiky. 
 
A jaký používáte zdroj dopravního zpravodajství? 
V této oblasti máme vlastní zdroj, rubriku Motomail, která je produktem společnosti 
Lagardére. Pokud samozřejmě nastane nějaká vážná dopravní situace, jsme v kontaktu 
s hasiči, záchranáři a policií. 
 
Jsou nějaká dominantní témata, na která se ve zpravodajských relacích Frekvence 
1 zaměřuje?  
Řekla bych, že spíš ne.  
 
Prochází redaktoři a moderátoři zpráv nějaký školením? 
Každý zprávař, než do našeho rádia nastoupí, absolvuje tzv. kolečko po redakci. To 
znamená, že se musí naučit veškerou práci - reportérskou, střihačskou, technickou, musí 
zvládnout sestavování zpráv, mluvení, atd. Tento „kurz“, který s jednotlivými redaktor 
vedu já, je náš interní. Pokud přetrvává nějaký problém, ať už je to rétorika nebo něco 
jiného, opět s tím daným redaktorem pracuji já. To vše probíhá, ještě než se redaktor 
dostane do samotného vysílání.  
 
Máme také tzv. kuchařku zpráv, kterou jsem sestavila na základě dlouholetých 
zkušeností ve zpravodajství a na základě toho, co Frekvence 1 požaduje, aby ve 
zpravodajství bylo či nebylo. Příručku dostává do ruky každý, kdo k nám nastupuje.  
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Příloha č. 3: Rozhovor s vedoucím vysílání rádia Evropa 2 Davidem 
Šmídem (text) 
 

Jakou roli hraje zpravodajství ve vaší programové skladbě? 
V rámci programu je zpravodajství minoritní, vychází z licenčních podmínek. Evropa 2 
se dlouhodobě, od svého počátku, profiluje jako „rádio pro mladé“ a těžiště sdělení pro 
tuto cílovou skupinu je v hudbě a v silných marketingových projektech.  
 
Kolikrát denně, v jakých časech a jaké zpravodajské relace Evropa 2 vysílá? 
Včetně relací o počasí, případně dopravě. 
Ve všedních dnech vysíláme zprávy od 6 do 18 hodin, v každou celou hodinu. 
Výjimkou je čtvrtek, kdy jsou poslední zprávy v 17 hodin, kvůli pořadu Evropa 2 Music 
Chart. V ranním bloku od 6 do 9 hodin se každých dvacet minut, tedy dvakrát do 
hodiny, vysílá relace počasí. O víkendu a v sobotu je zpravodajský servis zajištěn pouze 
v sobotu, a to od 8 do 10 hodin, opět v každou celou. Samostatnou dopravní relaci rádio 
Evropa 2 nemá. 
 
Evropa 2 je síť rozhlasových stanic, a tak vysíláme také speciální zpravodajství pro 
jednotlivé regiony v tzv. odpojích. Tzv. lokální okna se odbavují 35. a 47. minutu 
každou hodinu a jsou ve vysílání jasně rozeznatelná – zvukovým jinglem. O víkendu 
jsou lokální okna zpravidla jednou do hodiny. V těchto oknech se vysílá převážně 
zpravodajství z daného regionu, jejich součástí je ale také lokální reklama. Pokud je 
break nenaplněný, tudíž neprodaný, je prostor vyplněn tzv. lokální písní v dané stopáži. 
Systém lokálních oken vychází z licenčních podmínek.  
 
 
Kolik zprávařů a redaktorů zajišťuje zpravodajský servis Evropy 2? 
Máme dvě zprávařky a jednu redaktorku, která zajišťuje zprávy v regionech a také 
zpravodajství lokálních oken, o kterých jsme mluvili v předchozí otázce 
 
Má Evropa 2 zahraniční zpravodaje? 
Ne, nemá. 
 
Kdo je za vysílané zpravodajské relace zodpovědný? 
Zodpovědná osoba je On Air Manager, tedy já. 
 
Jaký je postup při příprav zpravodajských relací? 
Každou zpravodajskou relaci připravuje jedna osoba, tedy jedna z našich zprávařek. 
Moderátoři si zpravodajské relace připravují zcela samostatně, výběr událostí, jejich 
následné zpracování a prezentace do éteru je zcela v jejich kompetenci. Pouze když je 
Evropa 2 mediálním partnerem například nějakého koncertu, dostanou zprávařky 
nařízeno, zařadit tuto informaci do relace. 
 
Jaké používáte zdroje při přípravě zpráv? Jaké zdroje při přípravě počasí? 
Hlavním zdrojem našeho zpravodajství je Česká tisková kancelář. Dále využíváme také 
různé zpravodajské servery, hlavně iDnes.cz a novinky.cz. Pokud ale nějakou zprávu 
z těchto webů převezmeme, vždy vše samozřejmě řádně ocitujeme. Zdrojem počasí a 
dopravy je převážně také server iDnes.cz, někdy webové stránky Českého 
hydrometeorologického ústavu. Pokud nastane nějaká aktuální dopravní situace, pak je 
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zdrojem informací občas i Dopravní portál České republiky.   
 
Jakou průměrnou délku mají zpravodajské relace a ranní relace o počasí? 
Co se týče délky zpravodajských relací, průměrně se pohybujeme mezi 3 – 4 minutami, 
včetně relace o počasí, která následuje ihned po zprávách. Samostatné relace o počasí 
pak mají většinou kolem 10 – 15 vteřin. 
 
Jste komerční rozhlasová stanice, používáte ve zprávách infotainment, bulvarizaci 
zpráv? 
Ano, používáme, stejně jako každé mainstreamové médium. Bulvarizace je ale 
minimální, až velmi okrajová a výjimečná.  
 
Jaká jsou dominantní témata, na která se ve zprávách zaměřujete? Jakou roli 
hraje účelové zpravodajství? 
Vzhledem k tomu, že jsme hudební rozhlasová stanice se zaměřením na mladé lidi, řekl 
bych, že se hodně orientujeme na témata spojená s lifestyle, hudebním showbusinessem 
a kulturou. Samozřejmě se ale ve zpravodajství věnujeme také politice, sportu, atd.  
 
Účelové zpravodajství je pro nás ve zpravodajství důležité také, často informujeme o 
meteorologických měsíčních či týdenních předpovědích, pokud se stane nějaká dopravní 
nehoda omezující provoz, zařadíme ji do relace také. 
 
Liší se nějak zpravodajské relace Evropy 2 od jiných rozhlasových stanic? Máte 
nějaké „motto“? 
Naším mottem je vyvážené a precizně zpracované zpravodajství. Díky tomu, že je 
rotace zpráv hodinová, není prostor na zbytečné „vatové“ informace. 
 
Jsou zprávaři nějak školení nebo připravováni na moderování zpráv? 
Ano, velmi sofistikovaně prochází „drilem“ šéfa vysílání, tedy mě, a šéfa zvuku. 
Dlouhodobou prací s tzv. „pilotními“ pokusy a pravidelnými „airčeky“ dosahujeme 
výborných výsledků.  
 
Anoncujete, lákáte posluchače během vysílání na zpravodajské relace? 
Ano. Tzv. „teasing“ posluchače je parametr, který se nese napříč vysíláním, a to i ve 
zpravodajství. Pokud ve zpravodajské relaci například odtajníme program festivalu, či 
koncert zahraničního umělce a poskytujeme tuto informaci posluchačům zcela jako 
první, pak na zpravodajskou relaci předem posluchače odkážeme. 
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Příloha č. 4: Programové schéma Rádia Impuls (text) 
 
 
Všední dny: 
 
0:00 – 5:00 – Česká diskotéka  
Zprávy každou celou hodinu. 
 
5:00 – 9:00 – Halóóóó tady Impulsovi! 
Zprávy každou 30. a 60. minutu, v 7:00 hlavní zpravodajská relace „7 minut v 7“. 
Realce o počasí každou 30. minutu. Dopravní servis Doprava 007 každou 15. a 45. 
minutu. 
 
9:00 – 12:00 – Dopolední Impuls 
Zprávy každou celou hodinu, ve 12:00 hlavní zpravodajská relace „Polední speciál“. 
Relace o počasí každou 30. minutu. Dopravní servis Doprava 007 každou 15. a 45. 
minutu.  
 
12:00 – 15:00 – Odpolední Impuls 
Zprávy každou celou hodinu. Relace o počasí každou 30. minutu. Dopravní servis 
Doprava 007 každou 15. a 45. minutu.  
 
15:00 – 18:00 – Fanda a jeho česká banda 
Zprávy každou celou hodinu. Relace o počasí každou 30. minutu. Dopravní servis 
Doprava 007 každou 15. a 45. minutu. 
 
18:00 – 18:30 Impulsy Václava Moravce (pondělí – čtvrtek) 
 
18:00 – 20:00 – Večerní pohoda na Impulsu Zprávy každou celou hodinu. Relace o 
počasí každou 30. minutu. Dopravní servis Doprava 007 každou 15. a 45. minutu.  
 
20:00 – 21:00 – Písničky mého života 
Zprávy každou celou hodinu. 
 
21:00 – 23:59 – Česká diskotéka 
Zprávy každou celou hodinu. 
 
Víkend: 
 
0:00 – 5:00 – Česká diskotéka 
Zprávy každou celou hodinu.  
 
5:00 – 10:00 – Ranní Impuls 
Zprávy každou celou hodinu. Relace o počasí jednou do hodiny formou moderátorského 
vstupu. Dopravní servis Doprava 007 každou 45. minutu. 
 
10:00 – 14:00 Víkendové Impulsy 
Zprávy každou celou hodinu. Relace o počasí jednou do hodiny formou moderátorského 
vstupu. Dopravní servis Doprava 007 každou 45. Minute.  
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14:00 – 18:00 – Víkendové Impulsy 
Zprávy každou celou hodinu. Relace o počasí jednou do hodiny formou moderátorského 
vstupu. Dopravní servis Doprava 007 každou 45. minutu. 
 
18:00 – 20:00 – Večerní Impuls 
Zprávy každou celou hodinu. Relace o počasí jednou do hodiny formou moderátorského 
vstupu. Dopravní servis Doprava 007 každou 45. minutu. 
 
20:00 – 23:59 – Česká diskotéka 
Zprávy každou celou hodinu. 
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Příloha č. 5: Programové schéma rádia Frekvence 1 (text) 
 
Všední dny: 
 
0:00 – 5:00 – Česká noc 
Zprávy každou půl a celou hodin, včetně počasí. 
 
05:00 - 09:00 - Ráno 5-9  
Zprávy každou půl a celou hodinu, každých 15 (15, 30, 45) minut relace o počasí.  
 
09:00 - 10:00 - Těžkej Pokondr na Frekvenci 1  
Zprávy každou půl a celou hodinu, včetně počasí.  
 
10:00 - 12:00 Dámský klub  
Zprávy každou půl a celou hodin, včetně počasí. 
 
12:00 - 14:00 Ruda z Ostravy  
Zprávy každou půl a celou hodin, včetně počasí. 
 
14:00 - 17:00 Styl  
Zprávy každou půl a celou hodinu. 
 
17:00 - 19:00 Sportbar  (v pátek 18:30 – 19:00 Pressklub) 
Zprávy každou půl a celou hodinu, včetně počasí. 
 
19:00 - 22:00 Písničky na přání  Zprávy každou půl a celou hodin, včetně počasí. 
 
22:00 - 23:59 Sexy život  
Zprávy každou půl a celou hodin, včetně počasí. 
 
Víkend: 
 
00:00 - 05:00 Česká noc 
Zprávy každou půl a celou hodinu, včetně počasí. 
 
06:00 - 10:00 Víkendové ráno Frekvence 1  
Zprávy v půl a v celou, relace o počasí vždy v 15. a 45. minutu hodiny. 
 
10:00 - 12:00 Dámský klub 
Zprávy v půl a v celou, včetně počasí. 
 
12:00 - 17:00 Víkend s Frekvencí 1  
Zprávy v půl a v celou.  
 
17:00 - 17:30 Pressklub 
Zprávy v půl a v celou.   
 
17:30 - 23:59 Víkend s Frekvencí 1  
Zprávy v půl a v celou.  
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Příloha č. 6: Programové schéma rádia Evropa 2 (text) 
 
Všední dny: 
0:00 – 6:00 – MaXXimum muziky 
 
6:00 – 9:00 – Ranní show 
Zprávy každou celou hodinu. Relace o počasí každých 20 minut. 
 
9:00 – 12:00 – Afterparty 
Zprávy každou celou hodinu.  
 
12:00 – 15:00 – MaXXimum muziky 
Zprávy každou celou hodinu.  
 
15:00 – 18:00 – Refresh 
Zprávy každou celou hodinu. (Ve čtvrtek zprávy pouze do 17:00) 
 
18:00 – 20:00 - Vyber si na MaXXimum (Ve čtvrtek Evropa 2 Music Chart) 
 
Víkend: 
 
8:00 – 12:00 – MaXXimum muziky 
Zprávy v 8:00, 9:00, 10:00.  
 
12:00 – 15:00 – MaXXimum muziky 
 
15:00 – 18:00 – MaXXimum muziky  
 
Sobota – Dance Exxtravaganza (22:00 – 4:00) 
Neděle – Repríza Evropa 2 Music Chart (18:00 – 20:00) 
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