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I. ÚVOD 

Sametová revoluce v listopadu 1989 zásadním způsobem změnila situaci v této 

zemi. Po čtyřicetileté nadvládě komunistické strany se tehdejší Československo opět 

mohlo zařadit zpět k západním demokraciím, kam patřilo před druhou světovou 

válkou. To však vyžadovalo zásadní změnu celé společnosti, a tato změna se 

nevyhnula ani médiím. Média se z hlásné trouby minulého režimu mohla konečně 

stát místem volné výměny informací zajišťující jeden ze základních pilířů demokracie 

- svobodu slova. 

To se týkalo samozřejmě i rozhlasového vysílání. Záhy se u nás přešlo na tzv. 

duální systém rozhlasového vysílání. Je to v evropských zemích označení pro stav, 

kdy vedle sebe působí veřejný a soukromý sektor rozhlasového a televizního 

vysílání. Jde o symbiózu evropské tradice veřejnoprávního vysílání, s vysloveně 

tržním, komerčním pojetím vysílání, které vzniklo v USA (Šmíd, 1995, s.15). Tento 

systém tedy tvoří na jedné straně tzv.vysílatelé ze zákona (u nás Český rozhlas) a na 

straně druhé tzv. vysílatelé na základě licence (kteří bývají často označováni jako 

vysílatelé privátní). Velmi důležitou roli pak hraje regulační orgán - v České republice 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), jejímž úkolem je přidělovat 

jednotlivým provozovatelům licence a dohlížet na jejich vysílání. Jedním z kritérií pro 

rozlišení obou druhů provozovatelů je způsob financování. Většina mediálních 

korporací v kapitalistických společnostech má povahu komerčních subjektů a je 

odpovědna svým majitelům především tím, ze pro ně musí vytvářet zisk (jistou 

výjimku v evropské tradici představují média ustavená zákonem ktomu, aby 

výrobou a vysíláním rozhlasových či televizních pořadů poskytovala službu 

veřejností, tzv. veřejnoprávní média či média veřejné služby (Jirák, Kópplová, 2003, 

s.75). Média veřejné služby jsou u nás financována jednak z tzv. koncesionářského 

poplatku, tedy poplatku za to, že člověk doma vlastní rozhlasový nebo televizní 

přijímač, a pak ještě z reklamy. Média privátní jsou pak plně odkázána na finance 

získané prodejem reklamního času. Právě těm bude věnována i následující práce. 

Tato práce se pokusí zmapovat soukromé rozhlasové vysílání ve dvou krajích 

České republiky - Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina1. Zaměří se však pouze na 

ty stanice, jejichž provozovatelé mají svoje sídlo na území obou krajů, práce tedy 

pomine celoplošné soukromé rozhlasové stanice, jejichž signál lze na území obou 

1 Krajem Jihomoravským a krajem Vysočina rozumím kraje, které u nás fungují od roku 2000 
(původně kraje Brněnský a Jihlavský). 
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krajů rovněž naladit, stejně jako soukromé stanice z jiných krajů, jejichž signál na 

jižní Moravu či Vysočinu přesahuje. Stejně tak práce pomine regionální studia 

Českého rozhlasu umístěná v těchto krajích. 

Práce bude rozdělena do dvou nestejně velkých částí. První - větší - se zaměří 

na Jihomoravský kraj, druhá pak na Vysočinu. Jak se totiž ukáže, mapa privátního 

rozhlasového vysílání na jihu Moravy je mnohem bohatší než na Vysočině, kde je 

tento segment rozhlasového vysílání zastoupen pouze jednou stanicí. Část věnovaná 

jižní Moravě pak bude ještě rozdělena do dalších tří částí. První se zaměří na počátky 

soukromého rozhlasového vysílání v letech 1990 - 1993, druhá pak na jeho rozvoj 

vletech 1993 - 2000 a třetí na situaci po roce 2000. Základním kritériem pro 

roztřídění rozhlasových stanic přitom bude jejich formát. 

Práce bude vycházet z analýzy dostupných materiálů. Velmi důležitým zdrojem 

budou výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, dále pak odborná 

literatura dostupná k danému tématu, články z novin či specializovaných 

internetových serverů i webové stránky jednotlivých vysílatelů. Jedná se o prozatím 

nepříliš dobře zmapovanou část naší mediální krajiny a tato práce by ráda přispěla 

k tomu vnést do této oblasti alespoň trochu světla. 

II. FORMÁTY ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ 

Formát chápeme jako znak, pojmenovávající určitý produkt na základě 

zobecnění typických znaků vysílání. Vzhledem ktomu, že tato zobecnění ústí do 

několika základních formulací, definuje rozhlasový a televizní průmysl nepříliš 

široký základní okruh formátů. (Vlček, 1999, s.233). Rovněž lze konstatovat, že 

každý formát sice odpovídá některému ze základních modelů, zároveň je ale 

neopakovatelný. Formát přitom může označovat celek čtyřiadvacetihodinového 

vysílání, ale také jeden pořad. Všechny tyto rysy pak spojuje prvek pravidelnosti, s níž 

se daný fenomén představuje svému příjemci, tedy u rozhlasu posluchači. Definice 

formátu však může být občas velmi problematická, zvláště u hudby je obtížné 

rozeznat, kde končí např. formát Hot AC a začíná formát AC, či kde končí AC a začíná 

formát označovaný jako Oldies. Výchozím prvkem definování formátuje pak oslovení 

cílové skupiny posluchačů. Zatímco na největších rozhlasových trzích se cílové 

skupiny dělí do pětiletých bloků, pro náš malý trh jsou i desetileté cílové skupiny (20-

29 let, 30-39 let atd.) občas příliš úzké. Ve většině formátů je přitom hlavním 

prostředkem oslovení cílové skupiny hudba. Tyto cílové skupiny však mohou být ještě 

dále vnitřně diverzifikované. Tak například většina třicátníků dnes už nejeví tak velký 
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zájem o současnou rockovou hudbu, ale určitou skupinu třicátníků tyto novinky ještě 

stále zajímají. Důležité je pak to, jestli je taková minoritní cílová skupina natolik silná, 

aby byla schopna rádio uživit. S cílovou věkovou skupinou přitom také souvisí podíl 

mluveného slova ve vysílání. V českých podmínkách je řadou průzkumů prokázáno, 

že zájem o mluvené slovo se proměňuje s věkem posluchače. Zhruba v pětatřiceti 

letech věku začíná recipient jevit v rádiu zájem o zpravodajství, publicistiku, talk 

shows a další nehudební formáty. U věkových kategorií nad padesát let je již z rádia 

očekáváno především mluvené slovo (Vlček, 1999, s.234). 

Můžeme přitom rozlišovat několik základních formátů rozhlasového vysílání. 

CHR (Contamporary Hit Rádio) je formát orientovaný na mladé, často 

teenagerské publikum (14 - 20 let). Dnes se také velmi často ztotožňuje s formátem 

Hot AC. Je postaven na intenzivně rotovaných hudebních novinkách, jen výjimečně 

hraje skladby starší než jeden rok. Vyhýbá se přitom všemu mluvenému slovu. Svou 

nekompromisností přitom není příliš kompatibilní se staršími formáty, a proto je 

účinný především tam, kde má sám o sobě dostatečně velký podíl na trhu. V menších 

zemích, jako je Česko, proto nemá příliš šancí. 

Dále pak existují různé mezistupně mezi CHR a AC formáty: 

AOR (Adult Oriented Rock/Album Oriented Rock) formát typický pro 

různá studentská a „nezávislá" rádia do první poloviny devadesátých let, zaměřená na 

věkovou skupinu do třiceti let. Orientoval se hlavně na velmi exkluzivní rockové 

trendy a preferoval nikoliv hlavní hity z desek, ale zajímavé skladby. U nás se AOR 

snažilo vysílat hlavně Rádio 1 a Rádio Hády, obě ale neuspěly na faktu, že tyto stanice 

rychle ztrácejí stylotvornost a s ní i posluchače. 

V druhé polovině devadesátých let se pak objevilo několik formátů, které 

s AOR souvisí. 

New Rock (též Modern Rock či Alternative Rock) zaměřený na novou 

kytarovou hudbu či zajímavější trendy na taneční scéně. Do tohoto formátu se v roce 

1999 dalo zařadit pražské Rádio 1. 

A A A (Adult Alternative/Tripple A) kombinace nových trendů s klasickým 

rockem zaměřený na starší a zkušenější posluchače alternativní scény. Jediným 

českým rádiem, které s tímto formátem experimentovalo, byla v roce 1995 Evropa 2. 

Alternative Urban sleduje moderní taneční trendy a některé trendy v rapové 

hudbě. U nás nemá zatím tento formát šanci na úspěch. 
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V Evropě nejrozšířenější formát je pak AC (Adult Contamporary). Oslovuje 

inzertně nej zajímavější skupinu posluchačů (20-45 let), může ale oslovovat i mladší 

recipienty. Podstatou tohoto formátu je smíchání starších a nových písní tak, aby 

vyhovoval vkusu širokého spektra posluchačů nebo jeho části, nové hity se přitom 

zařazují opatrně, s několikatýdenním zpožděním oproti rádiím CHR. Tento formát je 

založen převážně na popové muzice, výjimečně přesahuje do softrocku nebo lehké 

taneční hudby. Význam tohoto formátu roste v Evropě s tím, jak vzniká celoevropská 

pop kultura s centry v Německu, Francii, či skandinávských zemích, která na bázi 

angličtiny spojuje celý kontinent. Většina českých privátních stanic přitom vysílá 

v tomto formátu, což je způsobeno jednak ekonomickými hledisky (největší množství 

inzerentů), jednak tlakem gramofonových firem, protože hraním nových skladeb 

podporují rádia jejich produkty. 

V rámci AC lze pak nalézt další formáty: 

Hot AC je nejběžnějším českým hudebním formátem, který cílí na posluchače 

zhruba do třiceti let. Obsahuje asi padesát a více procent nové hudby a ve výběru 

starších sldadeb nejde dál než patnáct let do minulosti. Novinky přitom zařazuje dříve 

než čistá AC rádia. Typickými příklady v roce 1999 byla pražská rádia City, Bonton, 

Zlatá Praha a Evropa 2. 

Modern AC má vyšší podíl starších skladeb v hodině, ale nevyhýbá se ani 

novinkám. Oslovuje hlavně skupinu 25 - 35 let. V tomto formátu u nás začínala 

v roce 1991 Evropa 2 a po ní i většina dalších soukromých stanic, po roce 1995 však 

většina z nich dala přednost Hot AC či jemnějším trendům. Typickým představitelem 

tohoto formátuje pak Radiožurnál. 

Soft A C (někdy také Mainstream AC) obsahuje ještě víc starších 

popových skladeb. Novinky zařazuje až po čase, kdy se ověří jejich úspěšnost. 

Oslovuje hlavně třicátníky a starší. Představiteli tohoto proudu byli v roce 1999 např. 

ostravský Orion nebo Kiss 98 v Praze. Výhodou tohoto formátu je jeho relativní 

univerzálnost a schopnost oslovit hned několik cílových generačních skupin. 

Gold AC je mezistupněm k těm formátům, které se označují jako nostalgické 

nebo Oldies. Stanice v tomto formátu zařazují novinky buď výjimečně nebo vůbec ne 

a nemají žádné rychlejší rotace. Hudební proud mívá obvykle pomalejší tempo. Tento 

formát cílí na nejstarší část AC publika. U nás se těmto stanicím příliš nedaří, protože 

díky vypjatým společenským pohybům v posledních letech dávají cíloví posluchači 
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tohoto formátu přednost zpravodajským stanicím bez ohledu na jejich formát. 

V začátcích svého vysílání se o tento formát pokoušelo pražské Rádio Vox. 

Dalším formátem je Country. U nás se však jedná spíše o kombinaci formátů 

Classic Country, založeném na písních šedesátých a sedmdesátých let, a Oldies 

s výrazným podílem domácího folku. Typickým představitelem tohoto formátu je 

Country Rádio, jeden čas sem patřilo i Rádio Brno. Cílová skupina tohoto formátu je 

poměrně široká (25-55 let), dominují však posluchači nad 35 let. Česká countryová 

rádia pak vysílají poměrně velký podíl písní v češtině, čímž se blíží evropskému 

formátu označovanému jako Schlager Rádio. Tomuto německému formátu se u nás 

nejvíc blíží formát Radia Blaník. Jedná se o mix Soft AC a Oldies s výrazným podílem 

domácí tvorby od šedesátých let až po dnešek. Dále pak existují i různé menšinové 

formáty, jako Classic orientovaný na vážnou hudbu (u nás Rádio Classic FM, ČRo 3 

- Vltava nebo ČRo D-dur) či jazzové formáty, kterým se daří hlavně v USA. 

Také mluvené slovo má své specifické formáty. K jejich velkému rozvoji došlo 

v USA, kde - hlavně na středních vlnách - existují stanice, které vůbec nehrají 

hudbu. Tento trend také podpořila ta skutečnost, že střední vlny přenáší hudbu ve 

špatné kvalitě. Na druhé straně v Evropě je takových stanic jen několik, a to hlavně 

v aglomeracích velkých měst. Základním formátem tohoto typu jsou stanice All 

News či News/Talk. Tyto formáty používají hudební prvky obvykle jen jako předěly 

nebo jingly. All News je čistě zpravodajský formát, News/Talk kombinuje 

zpravodajské bloky v nejatraktivnějších vysílacích časech s diskuzemi a talk shows v 

časech ostatních. U nás se do tohoto formátu dá zařadit vysílání BBC World Service, 

ČRo 6 a nejnověji Radia Česko. Dalším specifickým formátem je Religious, který se 

specializuje na náboženské vysílání. Tento formát se vyskytuje i v Česku -

reprezentuje ho Rádio Proglas. 

Dalším okruhem formátování rozhlasových stanic jsou takzvaná 

plnoformátová rádia (All Formát). Tyto stanice střídají svůj charakter po 

programových blocích, zatímco předchozí popisované formáty stavěly své vysílání na 

programovém toku, ve kterém se pravidelně střídaly prvky hudební, zpravodajské, 

zábavné a reklamní. Nejběžnějším všeobecným formátem je Variety, jenž obvykle 

klade důraz na zábavu, lehčí formy publicistiky, a také na dialog s posluchači. V Česku 

byla klasickým modelem tohoto formátu Frekvence 1 v době svého prvního licenčního 

období ( 1 9 9 3 - 1 9 9 7 ) . Každá ze stanic formátu Variety je složena z jiných 

programových bloků a je tudíž sama o sobě neopakovatelným formátem, nicméně se 
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předpokládá, že u tohoto formátu se spíš než o generační cílové skupině mluví o 

různorodých zájmových skupinách, které rádio obvykle sjednocuje na bázi rodiny. 

Proto se také někdy pro tento formát používá označení „family station". U nás má 

tento formát největší okruh publika ve věkové kategorii do dvanácti let, tato skupina 

totiž rádio sleduje jako pasivní volbu spolu s rodiči či prarodiči. Kromě Frekvence i se 

formátu Variety blíží také Český rozhlas 2 - Praha. 

Full Service také obsahuje všechny prvky rozhlasového vysílání, nicméně 

klade především důraz na informace. Zpravodajsko-publicistické prvky jsou v tomto 

formátu časově drobnější a vedou tyto stanice k dynamickému programování. Proto 

se některé stanice formátu Full Service blíží až k hudebním formátům, na druhé 

straně zase ale mohou být velmi podobné stanicím News/Talk. U nás je 

nejtypičtějším představitelem tohoto formátu Radiožurnál. 

Toto je však pouze hrubý nástin základních rozhlasových formátů, i 

s přihlédnutím k situaci v Česku. Jejich škála je však mnohem bohatší, existují i 

formáty typické jen pro některé země, jiné formáty se zase mohou dělit do dalších 

podvariant apod. Také platí, že formáty vykazují značnou dynamiku - zanikají nebo se 

mění, či se stírají hranice mezi nimi. 

Ve spojení s problematikou formátu se nabízí otázka, jestli je možné udržet 

rozhlasový formát stejný po celou dobu trvání licence. Vcelku platí, že z hudebního 

hlediska jsou formáty mladších stanic mnohem proměnlivější než formáty vysílání 

pro starší generaci (Vlček, 1999 <http://www.rrtv.cz/zpravai999/b5.html>). Stanice 

má totiž z hlediska formátu dvě cesty, po kterých se může vydat. Buď může nabrat 

určité publikum, a pak spolu s ním stárnout. Taková stanice může začínat například 

jako Hot AC, pak se svými posluchači přejít k Mainstream AC, a nakonec skončit 

třeba u formátu Gold. Druhý způsob je hlídat si pevně svou cílovou skupinu - když ji 

posluchači přerostou, jdou jinam a stanice musí nabrat publikum nové. 

III. FORMOVÁNÍ SYSTÉMU DUÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ U NÁS 

Duální rozhlasové vysílání se u nás začalo formovat velmi brzy po sametové 

revoluci v listopadu 1989. Do té doby bylo vysílání v tehdejším Československu 

výhradně v rukou státního Československého rozhlasu. Ten provozoval celostátní 

okruh Hvězda, dále čtyři tzv. národní programové okruhy Praha-Bratislava a Vltava-

Devín, a vedle nich ještě stanici pro mladé EM a okruh Melodie. Československý 

rozhlas také disponoval sítí krajských rozhlasových studií a provozoval vysílání do 

zahraničí, stanice nesla název Rádio Praha. Toto vysílání bylo plně pod kontrolou 
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tehdejšího režimu. Lidé mohli nicméně poslouchat i zahraniční rozhlasové stanice, 

které šířily svůj signál na území Československa a vysílaly v češtině či slovenšti ně-

Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, Rádio Luxemburg, Rádio Vatikán a BBC. Tyto 

stanice označoval komunistický režim souslovím „ilegální a štvavé vysílačky" a 

příjem jejich signálu na území ČSSR v některých případech záměrně rušil (Moravec, 

2000, s.7). 

V lednu 1990 pak ředitel francouzské soukromé rozhlasové stanice Europe 2 

Martin Brisac podepsal dohodu s tehdejším generálním ředitelem Československého 

rozhlasu Karlem Starým, na základě které rozhlas uvolnil svoji pražskou frekvenci 

88,2 MHz, na které začala 2i.března 1990 Europe 2 šířit svůj program. Dalšími 

stanicemi, které rozbořily monopol Československého rozhlasu se staly v říjnu 1990 

BBC (British Broadcasting Company) a RFI (Rádio France International). Zároveň 

také došlo k udělení prvních licencí k tzv. experimentálnímu vysílání, a to ještě před 

vznikem příslušné mediální legislativy. Za tímto účelem se tehdejší federální vláda 

rozhodla zřídit meziresortní komisi pro výběr uchazečů o první experimentální 

nestátní rozhlasové a televizní vysílání na území ČSFR. Ta byla zřízena usnesením 

federální vlády ze dne 11. června 1990. Tato komise stihla udělit osm licencí pražským 

a jednu licenci mimopražskému uchazeči. Pak totiž začalo docházet k rozpadu 

federace a kompetence se pomalu začaly rozdělovat mezi jednotlivé národní vlády. 

V květnu 1991 tak vznikla při Ministerstvu kultury České republiky komise pro výběr 

uchazečů o nestátní rozhlasové vysílání. Tato komise ukončila svou činnost až se 

vznikem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 5. března 1992 a stihla udělit pět 

licencí pro pražské a dvaadvacet licencí mimopražským uchazečům o rozhlasové 

vysílání. 

Zvláštním fenoménem při formování duálního systému rozhlasového vysílání 

se stalo pirátské vysílání. Nejznámějším příkladem je vysílání pražského Radia Stalin. 

Jako první pak začaly na území dnešního Jihomoravského kraje vysílat dvě privátní 

stanice - Rádio Brno a Rádio Hády. Obě získaly licenci 17. května 1991 od komise 

zřízené při českém ministerstvu kultury, přičemž jako první začalo vysílat Rádio 

Brno. 
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IV. POČÁTKY SOUKROMÉHO ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

4.1 Charakteristika kraje 

Jihomoravský kraj se skládá z pěti okresů: Blansko, Brno - město, Brno -

venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Rozlohou 7067 km2 a 1130 356 obyvatel 

(konec roku 2005) se řadí na čtvrté místo v republice. Více jak 60% rozlohy kraje 

tvoří zemědělská půda, v kraji se nachází 90% vinic u nás. Z ekonomického hlediska, 

HDP kraje tvoří desetinu hrubého domácího produktu České republiky. Při porovnání 

HDP v paritě kupní síly připadající na jednoho obyvatele dosáhl HDP v roce 2004 

66,6 % průměru Evropské unie. Průměrná mzda je však na jižní Moravě pod 

průměrem ČR. Ta v celé zemi v roce 2005 dosahovala 19 030 Kč, zatímco na jihu 

Moravy pouze 16 998 Kč, i když podílem středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaného 

obyvatelstva se řadí na druhé místo v republice. Z hlediska nezaměstnanosti patřil 

kraj v prvním čtvrtletí roku 2006 se svými 10,03 % na jedenácté místo v republice. 

Důležitou roli v životě kraje hraje také turistika, na jeho území se nachází známý 

Lednicko-valtický areál zapsaný na seznamu UNESCO, dále Národní park Podyjí, 

Chráněné krajinné oblasti Pálava a Bílé Karpaty či známá oblast Moravského krasu. 

Rozvíjí se také vinařská turistika a cykloturistika. Přirozeným centrem celého kraje je 

Brno, druhé největší město Česka, které mělo na konci roku 2005 366 757 obyvatel. 

Není tedy divu, že naprostá většina privátního rozhlasového vysílání 

v Jihomoravském kraji je soustředěna právě sem. Ostatní města jsou totiž podstatně 

menší, jejich počet obyvatel se pohybuje mezi 20 až 25 tisíci obyvateli, druhé největší 

Znojmo mělo ke konci roku 2005 35 032 obyvatel. Charakteristická pro celý kraj je 

také vysoká religiozita. Při posledním sčítání lidu se k nějakému náboženskému 

vyznání přihlásila z celkového počtu obyvatel téměř polovina: 43,7 %. Tento fakt se 

odrazil jistě v tom, že právě na jižní Moravě vzniklo u nás jediné rádio zaměřené na 

náboženské vysílání, a to Rádio Proglas1. 

4.2 Rádio Brno 

4.2.1 Vznik a rozvoj stanice 

Rádio Brno začalo vysílat 6. října 1991, a to na frekvenci 95,7 MHz s výkonem 1 

kW. Licenci získalo od meziresortní komise ministerstva kultury na období od 17. 

května 1991 do 31. prosince 1995. Držitelem licence je dle zprávy RRTV z roku 1993 

1 Veškeré údaje čerpány podle informací Českého statistického úřadu, Český statistický úřad [online], 
c 2006 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.czso.cz/> . 
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Igor Snopek, nicméně ve zprávě další už figuruje jako majitel licence ing. Zdeněk Vale 

a jeho firma Vale. Do té doby bylo možno v Brně naladit kromě vysílání 

Československého rozhlasu pouze stanici BBC, a to na frekvenci 92,6 MHz. Obecně 

platí, že nejprve bylo privátní rozhlasové vysílání spuštěno v Praze. Bylo totiž potřeba 

provést tzv. mezinárodní koordinaci kmitočtů, tedy zajistit, aby se vysílání 

v jednotlivých státech vzájemně nerušila. Proto byla metropole jako první - leží 

daleko od hranic. Zbytek republiky, a tedy i Brno, přišel na řadu později. 

Rádio Brno prošlo za dobu své existence několika vývojovými etapami. 

Začínalo pod názvem Rádio Brno 95,7 a počátky svého vysílání sama stanice na svých 

internetových stránkách definuje jako „family station". Jak jsem už popsal výše 

v kapitole věnované formátům, jde o formát postavený na jednotlivých různorodých 

blocích, ze kterých si může vybrat každý ze členů rodiny - od babičky až po pětiletého 

vnuka. Tehdejší program byl velmi pestrý, každé ráno začala stanice vysílat 

s pořadem Radioráno, pak následoval celodenní program s řadou hostů, v programu 

se také objevil Big Boss z kapely Roots, který posluchačům představoval hudební 

novinky, o víkendech se vyprávěly pohádky, či se soutěžilo v „Race".1 Zlom však nastal 

13. dubna 1993, kdy došlo ke sporu mezi moderátory a vedením stanice a moderátoři 

pak museli stanici opustit. Jejich hlasy byly nahrazeny pouze hudbou a předtočenými 

pozvánkami na akce. Moderátoři se na frekvenci Radia Brno vrátili až po dlouhé době 

- 17. listopadu 1997, do té doby se vysílala pouze hudba, ve všední dny ještě zprávy, a 

pak různé krátké magazíny. Sama stanice tuto éru definuje jako „zpravodajskou". 

Mezitím však také vypršela licence udělená provozovateli. Rada pak v první polovině 

roku 1995 opět udělila firmě Vale licenci k provozování rozhlasového vysílání, a to až 

od konce roku 2001. Posluchači si však museli přeladit, Rádio Brno totiž opustilo 

stávající frekvenci 95,7 MHz a začalo svůj signál šířit na kmitočtu 103,4 MHz/i kW. 

Tím se začala psát další etapa vysílání, a jak si řekneme později, bude to etapa, 

alespoň co se týče terestrického vysílání, poslední. 

4.2.2 Rádio Brno ve stylu country 

Po návratu živých moderátorů do studia 17. listopadu 1997 stanice také 

radikálně změnila svůj hudební formát. Přestala se hrát popová a taneční hudba, již 

preferovalo spíše mladší publikum, a stanice poněkud „zestárla". Začala totiž pouštět 

1 GEJDOS, Pavel. Brněnský éter: Dříve pestrost, nyní nuda. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v 
éteru [online], 14.5.2001 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z< http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/289/brnensky-eter-drive-pestrost-nyni-nuda.html> ISSN 1214-0279. 
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do éteru country. Rádiu se také někdy začalo neoficiálně říkat Rádio Brno Country 

čímž se však dostalo do sporu s již etablovaným pražským Country Radiem. Spory se 

nakonec vyřešily tím, že rádio změnilo název na Rádio Brno Vale, což mu schválila i 

RRTV. Do názvu stanice se tak dostalo příjmení Zdeňka Válce, tedy předsedy 

představenstva akciové společnosti Vale, jež je držitelem licence k vysílání tohoto 

rádia. Se změnou názvu získala stanice i nové logo a stránky na internetu. Hudební 

formát se však nezměnil. Nepředpokládáme nijak razantní změnu image rádia ani 

hudebního formátu, stále zůstáváme v rytmu country, folku, oldies a hlavně české 

hudební scény," řekl pro internetový server RadioTV ředitel stanice Igor Kapoun1. 

Stanice se také pokoušela expandovat na jiné frekvence v regionu - roku 1996 si 

neúspěšně zažádala o přidělení dokrývacího kmitočtu pro Znojmo, v roce 1998 o 

licenci na uvolněnou frekvenci na Moravě, také tato žádost však byla neúspěšná. O 

rozšíření vysílání žádala stanice také v roce 1999. Zvláštností je, že se Rádio Brno 

v roce 1994 přihlásilo do licenčního řízení na provozování privátního rozhlasového 

vysílání v pásmu středních vln. Společnost Vale tehdy nabízela zpravodajsko-

informační rádio, v němž by mluvené slovo bylo zastoupeno dvaceti až čtyřiceti 

procenty. Zbytek vysílání by zaplnila komerční hudba, přičemž čtyřicet procent z ní 

by bylo české provenience (Moravec, 2000, s.21). Licenci nakonec získal projekt 

Radia Echo, nicméně společnost Vale nemusel neúspěch příliš mrzet - provozování 

privátního rozhlasového vysílání na středních vlnách se ukázalo jako velmi obtížné a 

Rádio Echo po roce vysílání přestalo existovat. 

4.2.3 Ztráta licence 

Stávající licence měla Radiu Brno Vale vypršet na konci roku 2001. Rada 

vypsala na frekvenci 103,4 MHz licenční řízení a dne 12. června 2001 udělila licenci 

k provozování rozhlasového vysílání na stávající frekvenci Radia Brno Vale 

společnosti PS Křídla, s.r.o., která přišla s projektem rozhlasové stanice Rádio Petrov. 

Tato stanice je podle výroční zprávy RRTV za rok 2001 charakterizována jako 

hudební regionální stanice. Žádost dosavadního provozovatele, tedy společnosti Vale, 

a.s., byla zamítnuta. Společnost Vale se však rozhodla nevzdat se bez boje a už 22. 

června podala na Radu žalobu. Nezákonný postup viděl tehdy Zdeněk Vale v jednání 

RRTV hned v několika bodech. Rada prý podle něj nerespektovala program stanice. 

Rada by podle něj měla v daném regionu sledovat vyváženost programové skladby, 

1 DRESLER, Radek. Nový web, nové jméno: Rádio Brno Vale. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v 
éteru [online]. 19.12.2000 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/2i6/novy-web-nove-jmeno-radio-brno-valc.html> ISSN 1214-0279. 
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což se prý nestalo, protože jeden z představitelů projektu Radia Petrov, Josef Jef 

Kratochvil, se měl svěřit brněnské redakci Mladé fronty Dnes, že si koncepci rádia 

ještě budou muset ujasnit1. Jako nezákonný viděl Vale i další průběh jednání, protože 

4. července vstoupil v platnost nový zákon o televizním a rozhlasovém vysílání, 

z něhož vyplývalo právo na prodloužení licence o dalších osm let, nicméně Rada 

žádost o prodloužení licence opět zamítla. Rada to tehdy zdůvodnila tím, že na 

frekvenci 103,4 MHz už má licenci společnost PS Křídla, takže by společnost Vale 

neměla kde vysílat. 

Pražský Městský soud pak dal dne 17. května 2002 Zdeňku Valcovi za pravdu, 

rozhodnutí Rady zrušil a vrátil případ k dalšímu řízení stím, že Rada dostatečně 

nezdůvodnila svoje rozhodnutí o neudělení licence Radiu Brno Vale. „Je zákonnou 

povinností Rady o zamítnuté žádosti rozhodnout rozhodnutím, které lze přezkoumat 

a z jehož odůvodnění je zřejmé, jak konkrétně Rada přihlížela k hlediskům 

stanoveným zákonem pro posuzování žádosti o přidělení licence,"* stálo tehdy 

v rozsudku. Soud také poukázal na neprůhlednost rozhodování. Nicméně tento 

verdikt neznamenal, že by Rada musela Valcovi licenci vrátit, navíc Vale se ještě 

musel vypořádat s licencí pro společnost PS Křídla, proti níž byla podána žaloba 

k Vrchnímu soudu a podle tehdejšího vyjádření Zdeňka Válce, osud této kauzy bude 

s největší pravděpodobností rozhodnut až u Ústavního soudu. 

Mezitím také vznikla nová Rada, která na rozhodnutí Městského soudu v Praze 

reagovala velmi rázně a jen pár dní po zveřejnění rozsudku potvrdila rozhodnutí 

předchozí RRTV, přičemž odmítnutí licence společnosti Vale provedla s přihlédnutím 

k výhradám soudu. Rozhodnutí soudu pak na serveru RadioTV komentoval v té době 

už bývalý místopředseda RRTV Petr Štěpánek. „Kamenem úrazu je, co to vlastně je 

dostatečné odůvodnění neudělení licence. Podle představ senátu JUDr. Hany 

Veberové v něm má zřejmě být kvantitativní vyčíslení všech možných kritérií, která 

vedla k neudělení licence. To se sice dá hezky napsat do rozsudku, ale problém je v 

tom, že praxi je to o něco složitější. V závěrečné fázi udělování licencí Rada nikdy 

nerozhoduje mezi jediným skvělým, a proto vítězným projektem, a těmi ostatními 

špatnými, a tedy nekvalitními, nýbrž pouze mezi samými dobrými, a tedy 

kvalitními projekty. Leč uspět může vždy jenom jeden. Napsat těm ostatním do 

1 FRIEDMANNOVÁ, Halka. Rádia: co nového v éteru? Mladá fronta Dnes [online]. 5.12. 2001 [cit. 
2006-05-20]. Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
2 (tof). Rádio Vale vyhrálo první spor. Mladá fronta Dnes [online], 20.6.2002 [cit. 2006-05-20]. 
Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/>. 
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odůvodnění o neudělení licence, že nevyhověli v těch a těch kritériích, by bylo 

nepoctivé a vlastně i nepravdivé. Oni totiž vlastně vyhověli také. Jen ten jeden 

projekt prostě většina Rady shledala o kousíček zajímavější, chcete-li lepší, nebo 

dokonce ani to ne, jen měl zkrátka o trošičku více štěstí."1 K tomu ještě dodal, že 

vzhledem k tomu, že závěrečné hlasování je vždy součtem hlasů všech radních, je 

takřka nemožné z těchto všech názorů vygenerovat jeden, a ten vepsat do 

odůvodnění, jak to požadoval soud. „Uvést proto v odůvodnění, že licence nebyla 

udělena proto, že uspěl někdo jiný, je poctivější, než si za každou cenu vycucávat z 

prstu kritéria, kterým ti „neúspěšní" údajně nevyhověli,dodává Štěpánek. Nová 

Rada proto podle Štěpánka udělala dobře, když rádiím již dříve udělené licence 

přidělila opět, což platí také pro společnost PS Křídla. 

Zdenku Valcovi však šlo také o to, aby společnost PS Křídla přišla o udělenou 

licenci. Podle jím podané stížnosti společnost PS Křídla, jež mezitím začala vysílat na 

frekvenci 103,4 MHz program Radia Petrov, porušuje zákon č.231/2001 Sb. Toho se 

měla dopustit tím, že společnost PS Křídla získala licenci na základě nepravdivých 

údajů zveřejněných v žádosti o licenci včetně nepravdivých údajů uvedených při 

veřejném slyšení. Jako důkaz uvádí to, že zákon nezná institut zkušebního vysílání, 

jež v době podání stížnosti (na začátku roku 2002) společnost PS Křídla provozovala. 

Zdeněk Vale dokonce samotné vysílání ve stížnosti expresivně nazývá „rozhlasovým 

paskvilem." „Společnost PS KŘÍDLA, s.r.o. prezentuje pouze neuspořádaný hudební 

formát bez ladu a skladu"; tento proud hudby je čas od času přerušen prohlášením, 

že posluchači mají možnost poslouchat zkušební vysílání Rádia PETROV. Po 20. 

lednu se objevily krátké moderované vstupy v odpoledních a večerních hodinách 

moderátorky Nadi Jandové, jejichž informační hodnota je velmi nízká, v zásadě je 

komentována pouze hudba, která následuje, popř. interpret. Stanice Rádio PETROV 

taktéž až od 20. ledna prezentuje další mluvené slovo jedinou zprávařkou 

Lubomírou Ponížilovou pouze v ranních hodinách, kdy ve stopáíi cca 2 - 3 min. 

prezentuje zprávy z "Brněnska", které jsou evidentně neprofesionální a nepostihující 

zpravodajskou realitu v oblasti pokryté signálem,"3 hodnotí Vale ve stížnosti vysílání 

1 ŠTĚPÁNEK, Petr. Správné rozhodnutí RRTV aneb Když justice dělá více škody než užitku. RadioTV: 
Rádia a televize - co se děje v éteru [online]. 12.7.2004 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z 
<http://ww.radiot^.cz/radio-clanky/2693/spravne-rozhodnuti-ri-tv-aneb-kdyz-justice-dela-vice-
skody-nez-uzitku.html>ISSN 1214-0279. 
2 Tamtéž 
3 POTŮČEK, Jan. Rádio Brno Vale podalo stížnost na Rádio Petrov. RadioTV: Rádia a televize - co se 
děje v éteru [online], 21.2.2002 [cit. 2006-05-20]. DosUipné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/8o8/radio-brno-valc-podalo-stiznost-na-radio-petrov.html> ISSN 1214-0279. 
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nové stanice. Vale na konci své stížnosti tvrdí, že společnost PS Křídla nevysílá 

program, k němuž se zavázala při žádosti o licenci, což by mělo vést k odnětí licence. 

Rada se k celé kauze vyjádřila i ve své výroční zprávě z roku 2002. Zde stojí, že 

Rada nemůže společnosti Vale udělit licenci, protože by takové rozhodnutí zakládalo 

nepřípustnou retroaktivitu, protože ustanovení nového zákona o vysílání by měla 

nové důsledky na právní úkony provedené v minulosti v souladu se starým vysílacím 

zákonem. Jako další argument uvedla Rada, že nový zákon o vysílání neobsahuje 

k institutu prodloužení licence žádnou úpravu, která by řešila situaci neuspěvších 

žadatelů, kteří neuspěli za účinnosti starého zákona a jimž platnost licence dobíhala 

za zákona nového. Navíc Rada dodala, že požadovaný kmitočet již není k dispozici. 

Jako hlavní důvod zamítnutí žádosti však Rada uvedla, že na jmění společnosti 

žadatele o prodloužení licence byl prohlášen konkurs a že tudíž společnost Vale, a.s. 

nesplňuje podmínky pro prodloužení licence v souladu s § 12 odst. 11 nového 

vysílacího zákona. 

Nicméně posluchačům jejich rádio zjevně chybělo. Alespoň o tom vypovídá 

ohlas v místní mutaci Mladé fronty Dnes. Společnost Vale se také pokoušela o návrat 

do éteru, leč neúspěšně. V roce 2002 žádala o frekvenci v Ostravě, Brně, Vyškově, 

Praze a Benešově. V roce 2004 se pak stanice snažila vrátit v Benešově a v Brně. 

Jediným výsledkem však je, že Rádio Brno Vale se už na terestrické vysílače nikdy 

nevrátilo a zůstal mu jen jeden způsob, jak šířit svůj signál - internet a kabelové sítě. 

4.2.4 Přesun vysílání na internet 

Právě po zamítavém stanovisku RRTV k udělení licence pro další vysílání 

Radia Brno Vale, byl na internetu 1. září 2001 spuštěn projekt Vale Internet rádio net. 

Jak řekl Mladé frontě Dnes Zdeněk Vale „myšlenkou internetového vysílání jsme se 

zabývali delší dobu. Lákala nás možnost více uplatnit letité zkušenosti a taktéž 

možnost představit veřejnosti různé typy originálních rádií."1 Zároveň potvrdil, že 

stimulem ke spuštění vysílání po síti bylo neudělení licence. V počátcích bylo možno 

naladit jednak samotné vysílání Radia Brno Vale doplněné čtyřmi specifickými 

kanály: Vale 1 - Gold (zaměřeným na klasické hity od rock'n'rollu a oldies z let 

padesátých a šedesátých, přes českou i zahraniční scénu let sedmdesátých a 

osmdesátých, až po současnou „dospělou" hudební scénu, ktomu pak i trocha 

country a folku), Vale 2 - Country (zaměřený na českou folk a country scénu), Vale 3 

1 (haf). Rádio Vale rozšiřuje internetové vysílání. Mladá fronta Dnes [online]. 5.12.2001 [cit. 2006-05-
20]. Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
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- Hit (zaměřený na taneční hudbu posledních let doplněnou staršími tanečními hity i 

pohledy do historie taneční hudby) a konečně Vale 4 - Rock se zaměřením na 

rockovou muziku od šedesátých let po současnost. Do Vánoc pak ještě přibyly další 

dva kanály: Vale 5 - Classic (zaměřený na vážnou hudbu) a Vale 6 - Valcarka určený 

vyznavačům dechové a lidové hudby. Všechny tyto stanice jsou tvořeny nepřetržitým 

proudem hudby bez jakéhokoliv zásahu moderátora či reklamního vstupu. Po 

ukončení pozemního vysílání Radia Brno Vale 28. prosince 2001 byla tato stanice 

nahrazena internetovou mutací Vale - Live, jež je jako jediná z „Válcový" rodiny 

moderovaná. 

20. ledna 2003 hyla pak výše popsaná nabídka obohacena ještě o kanál Vale 7-

Folk. O jeho náplni se netřeba rozepisovat. 2. ledna 2004 pak společnost Vale spustilo 

specializované Rádio Fit, jež je možné poslouchat ve sportovním areálu VALC active 

FITNESS v Brně. Zpočátku bylo možno poslouchat vysílání celého vějíře těchto stanic 

na internetu bez jakéhokoliv omezení, nicméně od 12. dubna 2005 bylo nejdříve 

zkušebně a od prvního května pak naostro vysílání rádií Vale zpoplatněno. Další 

způsob, jak tyto kanály přijímat, je být abonentem kabelové sítě Karneval v Brně, 

Mostě, Ostravě, Plzni či severních Čechách. 

4.2.5 Současnost 

První rádio na jižní Moravě, Rádio Brno (Vale) tedy žije dál a díky „síti sítí" se 

rozrostlo do multikanálového rádia, které svou hudební dramaturgií může uspokojit 

široké spektrum posluchačů. Nicméně návrat k tomu nej klasičtějšímu způsobu Šíření 

rozhlasových vln - k terestrickému vysílání - se stanici už nepodařil. 

4.3 Rádio Hády 

4.3.1 Vznik a rozvoj stanice 

Druhou privátní stanicí, která zaplnila brněnský éter, se stalo Rádio Hády. To 

během své historie opsalo velmi zajímavý vývoj, od poměrně specificky zaměřené 

stanice, jak z hlediska programové skladby, tak hudebního zaměření, se dostala ke 

střednímu proudu, který je jinak příznačný pro většinu ostatních stanic vysílajících na 

našem území. Tento příklon k mainstreamu je zdůrazněn i tím, že stanice se dostala 

do sítě rádií Kiss, čímž zosobňuje i další charakteristický rys privátního vysílání 

v Česku, tedy spojování stanic do větších celků, takzvaných sítí. 

Rádio Hády získalo poprvé licenci 17. května 1991, jako její majitel je uveden 

Michal Mlejnek, a to pro kmitočet 93,1 MHz/ikW. Stanice však údajně začala vysílat 
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na frekvenci 94,4 MHz1. Stanice získala název podle jednoho z brněnských kopců, na 

kterém je umístěn vysílač, z něhož mohli lidé program rádia naladit. V roce 1993 pak 

Rada přidělila stanici licenci novou, a to na období od 29. července 1993 do 29. 

července 1999, mění se také frekvence, a to na 88,3 MHz. Zároveň se zvyšuje výkon 

vysílače na íokW. Jako majitel je uvedena společnost Rádio Station Brno, s.r.o. Rada 

k tomuto svému kroku ve výroční zprávě pro léta 1993/94 jako důvod udělení licence 

uvádí, že licenci získali zejména ti úspěšní provozovatelé, kteří vysílali v souladu se 

zákonem, dosahovali vysokého stupně poslechovosti a představovali podstatný přínos 

z hlediska diverzifikace stanic. V případě Radia Hády pak rada vyzdvihla, že projekt 

předkládá žadatel s dvouletou zkušeností provozování lokální rozhlasové stanice 

s vysokou poslechovosti, dále že dosavadní provozování stanice prokazuje jasnou 

programovou orientaci s důrazem na klasický rock, že stanice má své zřetelné místo 

v kulturním životě Brna, prokazuje dobré ekonomické výsledky a že držitel licence 

vysílá v souladu s platnými právními předpisy.1 

Rádio samotné pak začalo vysílat 24. února 1992. Tehdejší program byl řazen 

do různých bloků, ve kterých zněla hudba rozmanitých žánrů. Rádio vyrazilo do světa 

se sloganem To má ale grády. Co je to? Rádio Hády! S rádiem dokonce tehdy 

spolupracovali i hudební znalci. Velký důraz se kladl na publicistické bloky, vysílal se 

kulturní přehled Kam v Brně za kulturou, kde se prezentovaly nové knihy, 

recenzovaly divadelní představení nebo představoval program brněnských kin. Velký 

význam měla také demoparáda, která dávala příležitost začínajícím lokálním 

hudebníkům. Tuto skutečnost také pozitivně komentoval Pavel Gejdos na 

internetovém serveru RadioTV. „Patrně jedním z největších plusů Rádia Hády byl 

fakt, ze do éteru se dostaly skutečně neznámé kapely, které se normálně do vysílání 

dnešních stanic nemají šanci propracovat. Také proto patřila takzvaná 

Demoparáda mezi nejposlouchanější."2 Také tehdejší moderátorka Dagmar 

Stránecká (tehdy ještě Dvořáková) hodnotila při příležitosti desetiletého výročí 

vysílání stanice tehdejší program takto: „Byli jsme rádio, které vysílalo něco úplně 

1 FRIEDMANNOVÁ, Halka. Moderátoři: Za pár korun, po svém a s radostí. Mladá fronta Dnes 
[online]. 7.3.2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/>. 

1 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (od 
března 1993 do ledna 1994) [online], c 1994 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z 
<http://www.psp.ez/eknih/l 993ps/tisky/t0855_01 ,htm> 
2 GEJDOS, Pavel. Brněnský éter: Dříve pestrost, nyní nuda. RadioTV: Rádia a televize -co se děje v 
éteru [online]. 14.5.2001 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z< http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/289/brnensky-eter-drive-pestrost-nyni-nuda.html> ISSN 1214-0279. 
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jiného než již tenkrát příšernou komerci."1 K tomu dodává její tehdejší kolega Tomáš 

Písař: „Pořady zaměřené žánrově plnily i vzdělávací roli, takže naši posluchači 

patřili k těm nejpoučenějším a často docházelo i ke zpětné vazbě, kdy fanda 

některého interpreta opravoval naše chyby."2 

Tento formát však stanici dlouho nevydržel. Od března 1995 začaly tyto 

profilové pořady postupně zanikat a nahrazovaly je neutrální hudební bloky. Stanice 

také změnila název na Rádio Hády Plus. Od 8. listopadu 1995 se pak stanice dostala 

do sítě rádií Kiss a změnila svůj název na Rádio Kiss Hády, což jí vydrželo dodnes. 

Nicméně nejde o stejný druh zasíťování jaké lze pozorovat třeba u Evropy 2. Každá ze 

stanic sítě Kiss nadále vysílá svébytný program, společná je pouze grafická prezentace 

(logo) rádií navenek, ale hlavně nákup inzerce. K příklonu kmainstreamu vedly 

stanici celkem pragmatické důvody. Rádio totiž tehdy denně poslouchalo zhruba 

třicet tisíc lidí. „To je na Brno málo. Navíc se změnilo Rádio Brno a vstoupil 

Krokodýl. Pořád jsme byli tř-etí. Změna byla nutná,"3 vysvětloval v roce 2002 

v brněnské mutaci Mladé fronty Dnes tehdejší programový ředitel Martin Kozlovský. 

Navíc změna formátu opravdu přinesla i vzestup poslechovosti, a to už za doby 

stanice Hády Plus. Přechod však skalní posluchače původních Hádů spolehlivě 

odradil. 

Ukazuje to i anketa, jež proběhla v brněnské regionální příloze MF Dnes. V ní 

se tehdy vyjádřily různé brněnské hudební osobnosti. Všichni se pak shodují na 

jednom; ve svých počátcích byl formát stanice naprosto výjimečný. Například 

hudební redaktor konkurenčního Radia Proglas Milan Tesař se přiznal, že ho staré 

Hády inspirují při tvorbě jeho vlastních hudebních pořadů. Všichni se také negativně 

vyjadřují k současné podobě stanice. Například promotér Pavel Tesař řekl: 

„Srovnám-li však původní Rádio Hády, které se soustředilo na alternativní kulturu, 

a dnešní komerční model plný odporných písní Martina Maxy, Leoše Mareše, 

skupiny Holki či světového kýče, je mi velmi líto, že to takhle dopadlo. Původní Kiss 

Hády jsem hltal a měl stále naladěné. Ve chvíli, kdy ředitel Michal Mlejnek zavedl 

komerční model, zlikvidoval tak v podstatě brněnský underground, a to mu mám, 

' FRIEDMANNOVÁ, Halka. Moderátoři: Za pár korun, po svém a s radostí. Mladá fronta Dnes 
[online]. 7.3.2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
2 Tamtéž 
3 FRIEDMANNOVÁ, Halka. Proměna jedinečného rockového rádia. Mladá fronta Dnes [online], 
7.3.2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
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při vší úctě kjeho osobě, velmi za zlé."4 Objevují se ale i hlasy, které změnu, přestože 

se jim nelíbí, chápou. V jejím pozadí vidí samozřejmě komerční neúnosnost 

provozování takové stanice. Za všechny ocituji alespoň Petra Mikšoviče z JazzDnes: 

,Změnu hodnotím tragicky, ale zase musím podotknout, že nevím, jaká je (nebo 

byla) finanční situace, a zřejmě provozovat nekomerční rádio lze powe za podpory 

investora (sponzorů)."1 

Stanice zařazená do sítě Kiss se tedy zaměřila na cílovou skupinu mezi dvaceti 

až devětatřiceti lety a přiřadila se k formátu, jenž se dá označit jako Hot AC. Styl, se 

kterým naopak původně Rádio Hády začínalo, se dá definovat jako Album Oriented 

Rock. 

Dnes tedy stanice vysílá stejné věci jako většina jejích kolegyň v Českém éteru. 

Každé ráno speciální show nazvaná Ráno s Bořkem a Edou, večer po jednadvacáté 

hodině seznamku, zvláštní místo má pak ve vysílání pořad Padesátka bez reklam, jenž 

se vysílá ve všední dny po deváté hodině dopoledne a jedná se o padesát minut hudby 

čistě bez reklam. Stanice se také na svých stránkách chlubí, že něco takového nabízí 

jako první u nás. Z původních hudebních bloků zůstalo ve vysílání Kiss Hády akorát 

pořad Kissmánia, která byla zaměřena na progresivní taneční hudbu. JVechalijsme si 

udělal průzkum, kdy je možné podobný pořad vysílat. Volba padla na neděli, jelikož 

0 pátcích a sobotách posluchači raději vyráží do ulic a na živé party,"2 řeld k tomuto 

pořadu v Mladé frontě Dnes programový ředitel stanice Martin Kozlovský. Pořad byl 

postavený na tom, že do studia chodili dýdžejové a mixovali novinky či svoje oblíbené 

skladby. Pořad byl dokonce v roce 2002 oceněn v českých výročních tanečních 

cenách. Dnes už však v programu rádia není. O tom, jakým směrem se stanice ubírá a 

na koho se zaměřuje, svědčí i to, jakým způsobem oslavila své desáté narozeniny. Ty 

oslavila velkou „discoparty" jejímž hlavním bodem bylo vystoupení v té době velmi 

populární ruské dvojice Tatu. Stanice také zároveň rozjela jakousi rozhlasovou variaci 

na reality show, kterou nazvala Vyhoďte ho z basy ven. Během ní byli soutěžící deset 

dnů zavřeni v brněnském obchodním centru Futurum a každý den měli jednoho ze 

svých kolegů vyloučit. U posledních dvou pak rozhodovali posluchači na internetu. 

Vítěz pak byl odměněn částkou pohybující se kolem 200 000 korun. Dojem reality 

1 (haf). Podobný formát jako původní Hády Brnu chybí. Mladá fronta Dnes [online], 7.3.2002 [cit. 
2006-05-20]. Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
1 (haf). Podobný formát jako původní Hády Brnu chybí. Mladá fronta Dnes [online], 7.3.2002 [cit. 
2006-05-20]. Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
2 FRIEDMANNOVÁ, Halka. Proměna jedinečného rockového rádia. Mladá fronta Dnes [online], 
7.3.2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
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show byl ještě podpořen mikrofonem napojeným přímo do studia a dvěma web 

kamerami. 

4-3.2 Prodloužení licence 

První licence měla stanici vypršet v půlce roku 1999. Provozovatel si 

samozřejmě zažádal o její prodloužení a RRTV mu také dne 14. prosince 1998 

vyhověla a licenci na dalších šest let udělila. V projektu, který stanice do tohoto 

licenčního řízení předložila, tvrdí, že chce oslovit hlavně posluchače ve věku od 18 do 

39 let s přesahem do mladších i starších věkových skupin. Rádio také tvrdí, že chce 

být hudební stanicí kontaktního typu, v mluveném projevu slibuje vyvážený podíl 

informací a zábavy. Tučně je pak vytištěno, že podíl mluveného slova neklesne pod 

15% vysílacího času. Hudební formát je vymezen jako proud popu zejména 80. a 

90.1et s důrazem na uvádění aktuálních novinek a větším přesahem do oblasti 

současné taneční hudby. Shrnujícími prvky zpravodajství jsou: aktuálnost, stručnost 

a konkrétnost, jasnost a přehlednost formulací, důraz na regionální témata.1 

4.3.3 Spor o vyškovský dokrývač 

V souvislosti s Radiem Kiss Hády také proběhl zajímavý spor o dokrývač ve 

Vyškově. Zde si stanice zažádala o technický prostředek 102,6 MHz/sooW. O stejný 

kmitočet měli zájem ještě další čtyři zájemci (Definitely, s.r.o. s programem Rádio 

Hity, En-Daxi, s.r.o. s programem Rádio Apollo Vyškov, Nonstop, s.r.o. s Radiem 

Krokodýl, a WebValc, s.r.o. s programem Radia Vale). Původně se ještě přihlásila 

společnost PS Křídla s Radiem Petrov, byla ale z řízení vyřazena. Vyškovský kmitočet 

si navíc sám zkoordinoval provozovatel Radia Kiss Hády, společnost Rádio Station 

Brno, a to ještě v době platnosti starého mediálního zákona. Jenže Rada začala o 

kmitočtu jednat až za zákona nového, a tak na něj vypsala standardní licenční řízení. 

Ve prospěch Radia Kiss Hády měl hovořit i fakt, že by se tím posílila 

konkurenceschopnost tohoto rádia, protože jako jediné v regionu patřilo do sítě 

RadioNet, kdežto konkurenti (Krokodýl, Petrov, Vranov a Jih) patřili ksíti MMS. 

Rada však nakonec dokrývač udělila Radiu Krokodýl. 

Tento její krok vyvolal mezi odbornou veřejností jistou kontroverzi. Radek 

Dresler pak na serveru RadioTV napsal, že Kiss Hády tehdy „držel v ruce naprostou 

většinu trumfů."2 Knim mělo patřit to, že provozovatel stanice provedl a zaplatil 

1 Projekt rádia k žádosti o udělení licence. Dostupné z < http://www.rrtv.cz/files/pdf/lic/16677.pdf> 
2 DRESLER, Radek. Případ Vyškov: Je RRTV ještě soudná? RadioTV: Rádia a televize - co se děje v 
éteru [online]. 22.5.2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/i244/pripad-vyskov-je-rrtv-jeste-soudna-.html> ISSN 1214-0279. 
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koordinaci vyškovského kmitočtu, že Kiss Hády je nejposlouchanějším rádiem na 

jižní Moravě, že je znevýhodněn oproti svým konkurentům ze sítě MMS (viz výše) a že 

v oblasti kolem Vyškova je jeho signál odstíněn kopci a tudíž tuto frekvenci potřebuje. 

„Jaké okolnosti mohly hovořit pro Rádio Krokodýl? V podstatě žádné. Krokodýl 

nepřinese Vyškovu výrazně odlišný program, než nabízel Kiss. Krokodýl v 

současností vysílá v podstatě na stejně kvalitním kmitočtu jako Kiss Hády (lokWz 

kóty Brno - Hády), takže nelze říct, že by vyškovský dokrývač potřeboval výrazně 

více."] dodává Dresler. Také připomíná případ Radia FM Plus, které si také 

zkoordinovalo kmitočet na kótě Sedlec-Prčice a dostalo ho bez licenčního řízení. 

Jednalo se přitom o stejně slabý pětisetwattový vysílač, o který žádalo i Hády. 

Nabízela se tedy otázka, proč ve stejném případě Rada jednou řízení vypsala a 

podruhé ne. Radě je však nutné připsat k dobru, že tuto svou kritiku reflektovala a 

vytvořila si pro příště metodickou pomůcku na základě které rozhodovala, zda jde o 

tzv. dokrývací kmitočet, jenž lze přidělit v režimu změny licenčních podmínek, nebo 

je potřeba vypsat licenční řízení. Rozhodnout se mělo na základě následujících 

parametrů: vyzářený výkon, efektivní výška antény nad terénem, počet obyvatel 

zásobených signálem a vliv rušících vysílačů. Rozhodování o tom, komu přidělit 

dokrývací frekvenci, tedy mělo být pro příště mnohem transparentnější. 

Nicméně Rádio Kiss Hády se nakonec svého vyškovského dokrývače dočkalo. 

Bylo to v roce 2 0 0 3 a muselo se smířit se slabším vysílačem 1 0 4 , I M H Z / 2 0 0 W . Dále 

stanice rozšířila svůj signál do Znojma (90,9 MHz/sooW), Velkého Meziříčí 

(88,7MHZ/200W) a Blanska (IO4,IMHZ/IOOW) . Tyto frekvence stanice získala 

v roce 2 0 0 5 . 

4.3.4 Současnost 

V současné době stojí za celou sítí Kiss Radovan Vaškovič a jeho společnost 

Rádio Investments. Pod jeho křídla patří také pražské Rádio Beat. Do sítě Kiss patří 

v současnosti pražské Kiss 98 FM, brněnské Kiss Hády, plzeňské Kiss Proton, 

ostravské Kiss Morava, zlínské Kiss Publikum, mladoboleslavské Kiss Delta a 

jihočeské Kiss Jižní Čechy. Od prvního června 2 0 0 5 také stanice odešla ze sítě 

RadioNet a přešla ke konkurenční MMS. 

1 DRESLER, Radek. Případ Vyškov: Je RRTV ještě soudná? RadioTV: Rádia a televize - co se děje v 
éteru [online]. 22.5.2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/i244/pripad-vyskov-je-rrtv-jeste-soudna-.html> ISSN 1214-0279. 
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Nyní byla Radiu Kiss Hády prodloužena licence až do roku 2013. Vzhledem 

k tomu, že je součástí silné rádiové sítě a dlouhodobě se pohybuje na špici 

poslechovosti na jižní Moravě, o svoji budoucnost se zřejmě bát nemusí. Zároveň je 

Rádio (Kiss) Hády ukázkou vývoje privátního vysílání u nás, posun od náročné 

stanice se složitou hudební dramaturgií k mainstreamovému proudu je u ní přímo 

ukázkový. Jestli to však bylo dobře, to už je otázka naprosto jiná. 

V. DALŠÍ ROZVOJ PRIVÁTNÍHO VYSÍLÁNÍ V BRNĚ A OKOLÍ 

5.1 Rádio Krokodýl 

5.1.1 Vznik a rozvoj stanice 

Největším konkurentem výše popisovaného Radia Kiss Hády v brněnském 

éteru se stalo Rádio Krokodýl. S Radiem Hády také stanice získala licenci ve stejném 

řízení, a to dne 29. července 1993. Licence byla udělena na dobu šesti let společnosti 

Nonstop, s.r.o. na projekt stejnojmenného rádia. Ostatními zájemci byli Bonton, a.s., 

BW Fair Agency, s.r.o., Elena, s.r.o., Hrstka Lubomír, LT.V., s.r.o., Media Expres, 

s.r.o., Nonstop, s.r.o., Rádio K, s.r.o., Rádio Proglas, s.r.o., Rádio Station Brno, s.r.o. a 

Selva Blansko, s.r.o.; žadatel Petr Mikše odstoupil. Rada své rozhodnutí zdůvodnila 

tím, že projekt předpokládá 25 % podíl původních slovesných pořadů domácí 

produkce, že projekt má v plánu vytvořit „spontánní otevřenou rozhlasovou stanici 

s vyšším podílem náročnějších forem zábavy." Autoři projektu se například zavázali 

spolupracovat s českou menšinou ve Vídni a s brněnským Pressklubem. Dále Radu na 

projektu zaujalo to, že stanice bude svoje vysílání ve večerních hodinách cílit na 

náročnější posluchače, bude spolupracovat se studiovými divadly, dále že projekt má 

výlučně domácí kapitálové zázemí a nakonec také to, že zárukou kvalitního působení 

stanice má být složení programové rady stanice a předpokládání spolupracovníci1. Co 

se z tohoto velmi ambiciózního projektu nakonec podařilo naplnit, je pak věc druhá. 

Nicméně Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve stejném roce, kdy udělila 

licenci Radiu Krokodýl, ve své výroční zprávě jasně definovala podmínky, za kterých 

licence udělovala. Rada usilovala o rovnoměrné zastoupení různých programových 

typů stanic, tzn. zejména uspokojení různorodých kulturních a informačních nároků 

posluchačů, pluralitu a vyváženost nabídky programů, rovnoměrnou dostupnost 

kulturních hodnot, informací a názorů s přihlédnutím ke kulturnímu charakteru 

regionu. Rada také informuje o tom, že pro licenční řízení byly nejprve vybrány ty 

1 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (od 
března 1993 do ledna 1994) [online], c 1994 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z 
<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/to855__01.htm> 
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regiony, v nichž byly k dispozici volné kmitočty, a kde zároveň docházelo ke 

kmitočtovým kolizím. Rada pak neodkladně řešila kmitočtové problémy stávajících 

vysílatelů. Rada se také řídila zásadou řešit situaci vdané oblasti komplexně. 

Přihlédla pak zejména ke stavu rozhlasového vysílání v dané lokalitě, k technickým 

možnostem, k počtu a struktuře žadatelů a k možným dopadům působení nových 

držitelů licencí.1 

Rádio začalo vysílat na frekvenci 103 MHz/iokW z vysílače Brno-Hády 

prvního srpna 1994, a to nikoliv pod názvem Rádio Nonstop, jak se prezentovalo 

v licenčním řízení, ale jako Rádio Krokodýl. A dá se o něm říct, že vysílá v takřka 

nezměněné podobě dodnes. Krokodýl patří mezi tradiční hitové stanice s relativně 

čistým Hot AC formátem, zaměřeným na věkovou skupinu od dvanácti do třiceti 

devíti let. Hudbu na stanici vybírá Pavel Váné ze skupiny Progres. Ten vysílání této 

stanice pro server RadioTV popsal takto: ,.Rádio Krokodýl je hitové rádio, proto 

hraje hudbu převážně go. let, ale zabrousí i do let 80. Výběr písniček je cílen na 

věkovou skupinu 20 - 29 let (až 35 let). Ve specializovaných večerních pořadech se 

věnujeme taneční nebo klubové scéně."2 O jedinou změnu se stanice pokusila 

počátkem roku 2000, kdy spustila kompletně novou prezentaci svého vysílání 

zahrnující nový program, nové znělky, nové moderátory i nový image včetně změny 

loga. Změnu také odrážely nové slogany rádia Ostré hity a Ostrý čas. Radek Dresler 

pak na serveru RadioTV viděl příčiny v takto razantní změně image v tom, že jde o 

reakci na zvětšující se náskok největšího krokodýlího konkurenta, tedy stanice Kiss 

Hády. Zároveň také zapochyboval, zda to k vzestupu posluchačů vůbec povede: „Kiss 

Hády boduje zejména mezi nejmladšími posluchači, kterým většinou k životu stačí 

nejnovější hity a pár telefonických soutěží."3 Jeho skepse se nakonec ukázala jako 

správná, tyto změny stanici žádné nové posluchače nepřinesly, takže nakonec 

Krokodýl po poklesu poslechovosti na pouhých šedesát tisíc lidí od tohoto formátu 

ustoupil. Vrátil se také jen k mírně pozměněnému starému logu. Ředitelka rádia Jana 

Svobodová tuto etapu v historii Krokodýla okomentovala pro server RadioTV takto: 

„Víte, nerada o té době mluvím. Není snad nic horšího, když jede celý team lidí 

1 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (od 
března 1993 do ledna 1994) [online], c 1994 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z 
<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t0855_01.htm> 
2 DRESLER Radek. Krokodýl žere lidi nově. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v éteru [online]. 
28.12.1999 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-clanky/87/krokodyl-zere-
lidi-nove.html> ISSN 1214-0279. 
s Tamtéž 
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plnou parou vpřed, vše konsultuje s reklamními a rozhlasovými odborníky, zavádí 

vše nové a najednou přijde rána z čistého nebe v podobě poklesu posluchačů. Byla to 

pro nás všechny draze zaplacená zkušenost."1 

Také dnes si stanice drží tento formát, ve všední dny začíná vysílání pořadem 

Ranní šťáva Krokodýla (5:30 - 9:00), pak následuje blok Nejvíc hudby, nechte se 

bavit (9:00 - 18:00), večerní vysílání pak vyplňují pořady Hity z hitparády (18:00 -

19:00), Šlehačka - Muzika na Vaše přání (19:00 - 21:00) a s Krokodýlem do pelíšku 

(21:00 - 24:00). Do rána pak mohou posluchači naladit Noční expres (00:00 - 5:30). 

Obdobně vypadá i víkendový program, v sobotu nechybí ani pro tento typ rádia 

„povinná" hitparáda. Jedná se tedy o standardní program, jaký nabízí i jiné stanice se 

stejným zaměřením. Jde tak o ostrý kontrast v porovnání s projektem, se kterým 

stanice poprvé žádala o licenci. Tak tomu však nebylo vždy. Například v roce 1996 

vysílal Krokodýl pořad, v němž dával každé pondělí prostor tehdejšímu předsedovi 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Milanu Uhdemu. Uhde zde měl 

vyhrazeno patnáct minut, v nichž měl vystupovat jako nejvyšší ústavní činitel, jenž je 

občanem Brna. 

5.1.2 Prodloužení licence a další vysílače 

První licence stanici vypršela 29. července 1999. Stanice pak licenci dne 14. 

prosince 1998 na dalších šest let opět obhájila. „Hlavním rozměrem Radia Krokodýl 

je lidskost," píše se v projektu, který stanice při žádosti o prodloužení platnosti licence 

předložila. „Posluchačům pomáháme překonat osamělost a dáváme pocit 

sounáležitosti. V praxi to vytváří servis nejrůznějších informací a širokou nabídku 

možností zapojit se do vysílání." Dále se v projektu tvrdí, že „pro Rádio Krokodýl je 

charakteristická spontánnost projevu moderátoríi i hostů a celkový lehký, 

inteligentní, zábavný a nezatěžující styl vysílání." Co se týče zpravodajství, mělo být 

zaměřeno hlavně na zprávy z jižní Moravy, zdrojem informací mají být pro 

zpravodajskou redakci vlastní kontakty a reportáže stálých i externích redaktorů, 

Česká tisková kancelář a také internet. Hudební struktura pak má být tvořena 

především melodickými skladbami z oblasti popu, rocku či současné taneční hudby. 

Stanice se také zavazuje maximálně využívat i nahrávek českých interpretů. „Hudební 

vysílání Rádia Krokodýl je zaměřeno především na posluchače ve věku 15-45 let. I 

1 VACKOVÁ, Kristina. Jana Svobodová: Nelze být stále nejlepší. RadioTV: Rádia a televize - co se děje 
v éteru [online], 26.2.2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/83o/jana-svobodova-nelze-byt-stale-nejlepsi.html> ISSN 1214-0279. 
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když je tlak komerčních vydavatelů stále sílnij, snažíme se o prezentaci především 

kvalitní hudby."1 

Rádio Krokodýl se také několikrát snažilo získat další frekvence. Nejsložitější 

byla kauza vysílače 102,6 MHz/sooW ve Vyškově, již jsem podrobně popsal 

v předchozí kapitole věnované Radiu Hády. Zde snad uvedu jen to, že společnost 

Nonstop, s.r.o. šla do licenčního řízení stím, že potřebuje zlepšit pokrytí na 

Vyškovsku, kde měl být signál Radia Krokodýl rušen jednou ze silných polských 

stanic. Ve Vyškově měl být šířen beze změn brněnský program, protože podle mínění 

majitelů stanice spadá Vyškov pod Brno. Radek Dresler tehdy v regionální mutaci 

Mladé fronty Dnes spekuloval, že Krokodýl získal vysílač jako náplast za tři odmítnuté 

žádosti v brněnském řízení2. Ve stejném deníku komentoval situaci Michal Mlejnek 

z Radia Kiss Hády: „Nevidím jediný rozdíl mezi tím, proč byl kmitočet přidělen 

Rádiu Krokodýl, a ne našemu rádiu. Rádio Krokodýl vysílá ze stejné kóty jako my, 

stejným výkonem. Proto vysvětlení, že jejich stanice dokryje oblast, kde nejsou a my 

jsme, nemohu akceptovat. "3 Krokodýl se pak Vyškovským poprvé ozval 6. září 2002. 

Stanice také ve Vyškově zřídila svoje kontaktní místo. Později stanici přibyly ještě 

další dokrývače - v červenci 2005 ve Znojmě (96,2 MHZ/300W) a ve Velkém Meziříčí 

(89,1 MHZ./300W). 

Naopak neúspěšně stanice žádala například o frekvence v Třebíči, Boskovicích, 

Olomouci, Zlíně či v Jihlavě. Rádio se také zapojilo do licenčního řízení v Hodoníně, 

či v Brně žádalo o další frekvenci 105,5 MHz, tu však získal velký konkurent stanice 

Evropa 2, i když s výrazně nižším výkonem. Naposledy se pak do licenčního řízení 

v Brně zapojila společnost Nonstop v roce 2004, kdy žádala o velmi slabou frekvenci 

107,0 MHZ/150W. Nonstop šel do řízení s projekty Dobré rádio, který měl nabídnout 

hudbu ve stylu folk a country, informačním Radioservisem a nakonec ještě 

s rozšířením programu sesterského břeclavského Radia Jih do jihomoravské 

metropole. 

5.1.3 Propagační akce Radia Krokodýl 

Stanice na sebe také upozornila různými off-air akcemi. V roce 2004 pořádala 

akci 103 dětí pro Brno, kterou chtěla upozornit na klesající demografickou křivku 

v republice. Během této akce se sto tři páry z celé jižní Moravy přesunuly do jednoho 

1 Projekt rádia k žádosti o udělení licence. Dostupné z < http://www.rrtv.cz/files/pdf/lic/i3797-pdf> 
2 FRIEDMANNOVÁ, Halka. Koho a proč rada zvýhodnila. Mladá fronta Dnes [online]. 18.9.2002 [cit. 
2006-05-20]. Dostupné z: <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
3 Tamtéž 
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hotelu, v němž měly během noci počít potomka. Akci zaštítil i brněnský primátor. 

Nakonec se vyhlásilo nejhezčí dítě, jež vybírali posluchači rádia. Jeho rodiče pak od 

rádia získali dary za šedesát tisíc korun. Celkem akce přinesla Brnu šest dětí. 

Nicméně podobnou akci předtím organizovalo vídeňské Rádio SSósupermix1. Princip 

byl naprosto stejný, akce nesla název 100 Babies fiir Wien (Sto dětí pro Vídeň), takže 

je možné, že se lidé v Krokodýlu nechali svými rakouskými kolegy inspirovat. Signál 

stanice se také dostal i za hranice. V letech 2003 a 2004 vysílal Krokodýl pro české 

turisty v Chorvatsku na frekvenci Radia Kaštěla 94,1 MHz. Nabídl jim tehdy denně ve 

třináct a devatenáct hodin zpravodajství z domova, předpověď počasí a také dopravní 

informace. Stanice také náležitě oslavila své desáté narozeniny. Slavilo se v Laser 

Show Hall brněnského Boby centra. Program odpovídal cílové skupině rádia, 

vystoupila česko-ruská skupina Touch, a také české dívčí trio Black Milk a dále známé 

tváře ze soutěže Česko hledá SuperStar Šárka Vaňková a Julián Záhorovský. 

5.1.4 Majetková struktura 

Majitelem Radia Krokodýl je, jak jsem už uvedl výše, společnost Nonstop, s.r.o. 

Zakladateli této společnosti byli v roce 1993 Michal Plachý a známý herec Bolek 

Polívka, od roku 1996 je pak Plachý stoprocentním vlastníkem. Roku 2000 zvítězil 

Plachý s projektem Radia Pálava v licenčním řízení v Hodoníně a zde převzal vysílání 

Radia Jih. Dále vlastní podíly v rádiích OK, Olympic, Euro K a nejnověji Student. 

Plachý se také angažuje v oblasti lokálních televizí, figuruje v představenstvu 

brněnské Fátem TV. 

5.1.5 Současnost 

Rádio prošlo zajímavým vývojem z hlediska poslechovosti. Během tří let od 

začátku vysílání se z Krokodýla stala nej poslouchanější stanice na jižní Moravě. 

Později však ztratila téměř šedesát procent posluchačů, pomohl jí až vyškovský 

dokrývač. Tento úbytek vysvětlovala ředitelka rádia nevydařeným pokusem o změnu 

image, vstupem skupiny Kiss do rádia Hády a také celkovým úbytkem počtu 

posluchačů všech rozhlasových stanic2. V roce 2005 se pak stal Krokodýl 

nejposlouchanějším rádiem v Brně. Na serveru RadioTV to za rádio komentoval 

Marek Berger: „V atraktivní skupině 20 - 49 let má Rádio Krokodýl stabilně vysoké 

1 DRESLER, Radek. Chcete dcerku Gertrůdu? Rádio Vysočina vám za to zaplatí. RadioTV: Rádia a 
televize - co se děje v éteru [online]. 16.4.2004 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z 
<http://www.radiotv.cz/radio-clanky/2563/chcete-dcerku-gertrudu-radio-vysocina-vam-za-to-

zaplati.html> ISSN 1214-0279. 
2 VACKOVÁ, Kristina. Jana Svobodová: Nelze být stále nejlepší. RadioTV: Rádia a televize - co se deje 
v éteru [online]. 26.2.2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/83o/jana-svobodova-nelze-byt-stale-nejlepsi.html> ISSN 1214-0279. 
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podíly na trhu ze všech brněnských stanic a navíc vysoké procento vysokoškolsky 

vzdělaných posluchačů, podnikatelů a vysoce postavených managerů rozhodujících 

ve firmách."1 

Rádio Krokodýl se už od počátku svého vysílání snažilo být stanicí zaměřenou 

převážně na mladé posluchače. I přes výrazný propad poslechovosti se dá říct, že se 

v jihomoravském éteru usadilo, což potvrzuje i zisk dalších dokrývačů v regionu. Co 

se týče budoucnosti, jednu z možných cest vývoje nastínil internetový server RadioTV 

- jde o zařazení do sítě tzv."Hitrádií". Jde o projekt rozhlasové skupiny Stamford 

Managing, který sdružuje do jedné sítě několik stanic. Jejich název se nemění, jen se 

před jméno rádia předřadí slovo Hitrádio. Skupina těchto rádií je formátována pro 

starší posluchače ve věku asi 25 až 45 let. Tomu odpovídá i hudba, jejíž tempo je 

pomalejší, také rotace skladeb není tak častá. 22. srpna 2005 totiž byla registrována 

internetová doména www.hitradiokrokodyl.cz, což však ještě nutně nemusí 

znamenat, že taková stanice vznikne. Jako jedna z dalších možných cest vývoje je však 

zařazení Krokodýla do sítě Hitrádií možná. 

5.2 Rádio Proglas 

5.2.1 Vznik a rozvoj stanice 

Velmi specifické postavení, nejen na jižní Moravě, ale i v rámci celé republiky, 

má Rádio Proglas. Jedná se o jediné rádio svého druhu u nás - jde totiž o 

křesťanskou stanici, která ač je v soukromých rukou, nevytváří zisk, a také nevysílá 

reklamu a je financovaná velmi specifickým způsobem. Svým zaměřením je tak 

jediným zástupcem formátu Religious u nás. Stanice získala licenci na jaře roku 1995. 

Tomu předcházelo založení Nadace Radia Proglas, již krátce po sametové revoluci 

založila v Brně skupina křesťanů soustředěná kolem osoby otce Martina Holíka. 

„Proglas jsem zakládal proto, že to do té doby nikdo neudělal. Když existují různá 

soukromá komerční rádia, proč by nemohlo být i křesťanskékomentoval tento 

krok po osmi letech pro regionální mutaci Mladé fronty Dnes ředitel stanice, výše 

zmíněný Martin Holík. Tento absolvent elektrotechnologie na VUT v Brně, který jinak 

tajně dostudoval i teologii a roku 1987 byl vysvěcen na kněze, měl k rádiu blízko 

zřejmě vždy. Jak v MF Dnes vzpomíná hejtman Jihomoravského kraje Stanislav 

' DRESLER, Radek. MediaProjekt II./III.Q 05 / ohlasy z rádií. RadioTV: Rádia a televize ~ co se děje 
v éteru [online], 9.11.2005 2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/3427/mediaprojekt-ii—iii-q-05—ohlasy-z-radii.html> ISSN 1214-0279. 
2 USTOIiALOVÁ, Jana. Ředitel brněnského rádia Proglas už od mala sestavoval přijímače. Mladá 
fronta Dnes [online], 9.8.2003 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
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Juránek, který ho poznal jako vedoucí na jednom dětském táboře, Holík „nejenom, že 

od mala sestavoval rádia, ale spolu se svým kamarádem jednou vybudovali na 

táboře rozhlasovou stanici, která informovala o tom, co se děje."1 Jeho snažení se 

zpočátku nesetkávalo úplně s pochopením. Jak on sám vzpomíná )Vze začátku byla ze 

strany církevní hierarchie ke mně oprávněná nedůvěra. Když jsem přišel s nápadem 

založit takovou stanici, bylo mi jedenatřicet let a nic se o mně nevědělo."2 Nicméně 

stanice se postupně etablovala. Vysílání spustila 8. prosince 1995 z vysílače v Bystřici 

pod Hostýnem na frekvenci 90,6 MHz. Toto místo je pro charakter stanice 

symbolické - v blízkosti se totiž nachází poutní chrám Nanebevstoupení Panny 

Marie. Symbolický je i název rádia - Proglas je veršovaná předmluva k Evangeliu 

pocházející z devátého století a připisovaná svatému Konstantinovi. Sama stanice se 

na svých internetových stránkách prezentuje jako „rozhlasová stanice rodinného 

typu založená na tradičních křesťanských hodnotách." Jako závaznou normu při 

vytváření vlastních duchovních pořadů rádio prezentuje Katechismus katolické 

církve. Svojí programovou skladbou chce být stanice přitažlivá pro všechny generace. 

„Rádio Proglas napomáhá vytváření občanské společnosti podporou vzájemné 

snášenlivosti (rasové, konfesní, politické, kulturní). Pomáhá posluchačům doplňovat 

vzdělání, vede k úctě ke kulturnímu dědictví, náboženské víře a k dobrým mravům. 

Nabízí objektivní a vyvážené zpravodajství a publicistické pořady s přihlédnutím ke 

specifiku regionů,"z prezentuje Proglas na internetu svůj profil. Rádio také usiluje o 

aktivní zapojení svých posluchačů do vysílání - společnou modlitbou, setkáváním a 

dobrovolnou spoluprací. 

5.2.2 Program 

Velmi specifické je také vysílací schéma stanice. To však není zaměřeno pouze 

na nábožensky zaměřené pořady, ale také na hudbu, a v tomto směruje náplň vysílání 

velmi pestrá. Tak třeba v pondělí, úterý, ve středu a v pátek se od osmi večer vysílal 

pořad Jak se vám líbí, ve kterém šlo o rozhovory s interprety (hlavně folkové, ale také 

country, jazzové či bluegrassové hudby), nebo s organizátory festivalů, vydavateli, či 

dalšími lidmi věnujícími se muzice. Host si sám mohl vybírat hudbu, jež se bude hrát, 

nebo mohl přímo ve studiu uskutečnit živý koncert. Další hudební pořad se jmenoval 

1 USTOI-ÍALOVÁ, Jana. Ředitel brněnského rádia Proglas už od mala sestavoval přijímače. Mladá 
fronta Dnes [online]. 9.8.2003 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
2 Tamtéž 
3 Rádio Proglas [online], c 2004 [cit.2006-05-20]. Dostupné z <http://www.proglas.cz/> 
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Slyšte, lidé! ve kterém se střídaly hodinové profily interpretů, přehled novinek 

různých žánrů, vždy v lednu bilance uplynulého roku, výsledky různých anket či 

pohledy do hudební historie. Proglas také vysílal hitparádu s názvem Kolem se toč. 

Z dalších hudebních pořadů jmenujme Třikrát z Proglasu, v jejímž rámci zazněly tři 

písničky z jednoho alba doplněné krátkým komentářem, nebo Acapella, v tomto 

případě název přesně odpovídá i obsahu - hrála se hudba bez doprovodu nástrojů. 

Další pořad se jmenoval Kolem světa a posluchači v něm mohli slyšet hudbu různých 

národů. Součástí vysílání byla také Noční jazzová půlhodinka vysílaná v pátek vždy 

pět minut po půl jedné v noci. Pořad Noční bdění, který měl svůj začátek o půl třetí 

nad ránem se každý den věnoval jinému tématu: v pondělí se hrála hudba člověka, 

jenž ten týden slavil významné jubileum; ve středu etnická hudba; ve čtvrtek folk; 

pátek byl věnován důležitým interpretům světového rocku a popu; v sobotu jazz, 

blues či r&b; v neděli se pak hrála zahraniční křesťanská hudba. 

Vysílací schéma se pak zásadním způsobem změnilo na konci listopadu roku 

2003. Tak například ranní blok vysílání byl koncipován jako hudebně zpravodajský 

magazín, ve kterém nebyli opomenuti ani dětští posluchači. Dopoledne pak bylo 

vyhrazeno pořadu Kafemlýnek zaměřenému na maminky na mateřské dovolené, 

seniory i lidi, kteří mohou poslouchat rádio v zaměstnání. Poté následovala polední 

modlitba a kontaktní hudební odpoledne s posluchači. Ve čtvrt na osm večer si mohli 

posluchači Proglasu naladit rubriku Jak se vám líbí. Ta byla vyplněna setkáními 

s interprety, vydavateli, či organizátory festivalů. Součástí tohoto pořadu byly i živé 

koncerty, kterých bylo až osm do měsíce. Proglas nezapomínal ani na své mladší 

posluchače - školákům patřil Barvínek vysílaný v úterý odpoledne, teenagerům zase 

Rozhlasové městečko ve středu. Hlavní náplň však tvořily logicky nábožensky 

zaměřené pořady. Každý všední den v šest večer se tak posluchači mohli buď účastnit 

mše svaté, nebo se pomodlit růženec. Po dvacáté si pak mohli vyslechnout výklad 

z Písma, duchovní hudbu a také záznam českého vysílání Radia Vatikán. Ve 22.00 

následovaly pořady křesťanských církví a relace zaměřené na osobnosti, události a 

příběhy z jednotlivých krajů. 

O víkendu se vysílal Komentář týdne, připravovaný osobnostmi z křesťanského 

života. V neděli se ve 14.00 děti mohly těšit na pohádku, v půl deváté večer pak 

milovníci vážné nebo duchovní hudby na koncert. Do vysílání byl také zařazen 

publicistický pořad slovenského křesťanského Radia Lumen Křesťanské noviny. 
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Proglas také vysílal v roce 2005 přímý přenos z pohřbu zesnulého papeže Jana Pavla 

II., a to tím způsobem, že přebíral zvuk z vysílání České televize. 

5.2.3 Další vysílače 

Nicméně rádio nezůstalo pouze u svého startovacího vysílače v Bystřici pod 

Hostýnem. V zisku dalších frekvencí se stalo totiž velmi úspěšným. Přehled dalších 

vysílačů a roky jejich získání nabízí následující tabulka. 

Rok získání kmitočtu Místo Kmitočet 

1995 Bystřice pod Hostýnem 90,6MHZ/0,5 kW 

1996 Brno i07,5MHz/2,90kW 

1997 Praděd 93,3 MHz/20kW 

1 9 9 9 Ještěd 97,9MHz/20kW 

2001 Uherský Brod 105,7MHZ/200W 

2 0 0 1 Příbram 96,0MHZ/400W 

2001 Nové Hrady 107,5MHZ/500W 

2004 České Budějovice 92,3MHZ/500W 

2004 Tábor 88,7MHz/ikW 

2004 Písek 89,5 MHZ/500W 

2005 Velké Meziříčí 100,6 MHZ/200W 

2005 Žďár nad Sázavou 104,0MHZ/200W 

2005 Znojmo 107,2MHZ/200W 

2005 Třebíč 96,4 MHz/iooW 

2005 Valašské Klobouky I O 4 , 2 M H Z / I O O W 

V současné době je tak signálem Radia Proglas pokryto území jak „domovské" 

jižní Moravy, tak i severní, východní i střední Čechy (včetně Prahy), a dále téměř celá 

Morava a Slezsko, a také jižní Čechy. Důvody tohoto úspěšného tažení republikou 

zhodnotil Radek Dresler ze serveru RadioTV v souvislosti se ziskem tří frekvencí na 

jihu Čech. „Rádio Proglas je jediné rádio v Česku, které nevysílá žádnou reklamu. 

Jeho provoz je financován výhradně z darů jeho posluchačů. Díky tomu je ve všech 

licenčních řízeních, kterých se zúčastní, černým koněm. Pokud RRTV váhá mezi 

několika projekty, vždy je možnost přidělit licenci Radiu Proglas a tím takzvaně 
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nikoho nenaštvat."1 Lakonicky se na stejném serveru vyjádřil i jeden z neúspěšných 

žadatelů o licenci: „Jsme rádi, že Rada udělila licenci Proglasu. Je to mnohem lepší, 

než kdyby licenci získala naše konkurence."2 

Velkou kontroverzi pak vyvolal zánik severočeského Radia Triangl koncem 

července roku 1999 a jeho nahrazení právě Proglasem. „Rada se tak rozhodla hlavně 

proto, že podobný typ stanice jako Proglas v severních Čechách ještě nevysílá, "3 

komentovala tento krok tehdy pro MF Dnes zástupkyně vedoucí Úřadu Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání Hana Košťálová. Zároveň připustila, že ve prospěch 

stanice mluví i to, že nevysílá reklamy. O této kauze se Rada zmiňuje i ve své Výroční 

zprávě za rok 1999, kde se píše, že v souvislosti s ukončením vysílání Radia Triangl 

Rada obdržela třináct dopisů a velké množství často vulgárních telefonátů 

posluchačů, kteří byli ukončením vysílání Trianglu rozezleni. Stanice si také postupně 

vybudovala vedle domovského brněnského studia i pět dalších: v Olomouci, Praze, 

Ostravě, Hradci Králové a v Litoměřicích. 

5.2.4 Náboženská rádia v Evropě 

Nicméně v rámci Evropy není Rádio Proglas zase tak osamocené. Roku 1987 se 

v Itálii poprvé v éteru ozvalo Rádio Maria. Postupně se vypracovalo na poslechovost 

dva miliony posluchačů za den a má pobočky v dalších čtyřiceti zemím po celé 

planetě. Kromě Itálie se tak vysílá například i v Albánii, Chorvatsku, Německu, Litvě, 

Rusku, nebo třeba ve Španělsku. Síť rádií Maria se však dostala i mimo evropský 

kontinent. Sesterské stanice tak vysílají i v Africe (např. Burkina Faso, Malawi, 

Mozambik, Sierra Leone, Tanzanie, Togo, Uganda, či Zambie), severní Americe 

(Kanada, Mexiko a čtyři stanice v USA) i v Latinské Americe (za všechny Kostarika, 

Guatemala, Nikaragua, Panama, Argentina, Bolívie či Peru). Maria vysílá dokonce i 

v Asii a to v Libanonu a na Filipínách. Program se de facto podobá tomu, co lze slyšet 

i na Proglasu: modlitby, mše a pořady o duchovních tématech. Stanice jsou pak 

placeny výhradně ze sponzorských darů a příspěvků posluchačů. Stanice v síti rádií 

Maria, ač jsou procírkevní, jsou na církvích nezávislé a hospodaří samostatně. 

1 DRESLER, Radek. Jihočeskou licenci získalo Rádio Proglas. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v 
éteru [online]. 21.11.2003 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/2329/jihoceskou-licenci-ziskalo-radio-proglas.html> ISSN 1214-0279. 
2 Tamtéž 
3 Cil). Disko hudbu vystřídají modlitby. Mladá fronta Dnes [online], 15-4-1999 [cit. 2006-05-20]. 
Dostupné z: <http://mfdnes.newtonit.cz/> 

33 

http://www.radiotv.cz/radio-%e2%80%a8clanky/2329/jihoceskou-licenci-ziskalo-radio-proglas.html
http://www.radiotv.cz/radio-%e2%80%a8clanky/2329/jihoceskou-licenci-ziskalo-radio-proglas.html
http://mfdnes.newtonit.cz/


Zaměřují se jak na katolíky, tak i ostatní konfese. Vedle této sítě však existují i další 

křesťanské stanice jako je právě český Proglas, slovenský Lumen nebo polská Maryja1. 

5.2.5 Financování rádia 

Velmi specifický je také způsob, jímž je stanice financována. Proglas totiž 

vůbec nevysílá reklamu. „Od počátku jsme se snažili být hlasem tichým a pokorným. 

K tomu vlastně patří i to, že vysíláme bez reklam. Nejen proto, jak rušivě by 

reklama zasahovala do klidného tónu našich pořadů, ale také proto, že raději než na 

reklamních agenturách chceme být přímo závislí na našich posluchačích," píše se na 

internetových stránkách stanice. Jediný příjem stanice pak tvoří dílem sponzorské 

daiy, dílem příspěvky z tzv. Klubu přátel, jenž tvoří posluchači rádia. V roce 2001, kdy 

Proglas žádal o přidělení dokrývací frekvence, se na způsob financování rádia ptal 

také tehdejší místopředseda RRTV Petr Štěpánek. Majitel a jednatel rádia Martin 

Holík mu odpověděl takto: „Předmětem činnosti rádia není dosahování zisku, 

nevyvíjí tedy obchodní činnost. Promo rádia hradí výhradně sami posluchači a 

příznivci rádia, a to dary ve výši přibližně 400 korun ročně. Členové klubu 

přispívají cca 1000 korunami ročně. Tyto prostředky tvoří asi 90 % veškerých 

příjmů rádia, zbývajících 10 % jsou prostředky nahodilé, například v loňském roce 

grant Evropské unie na pořad o romské problematice."2 V rozhovoru pro server 

RadioTV se pak Martin Holík vyjádřil i k struktuře těchto darů: „Ročně jsou to 

desetitisíce darů od asi 15000 lidí, rodin, jednotlivců, kteří vloni (rok 1998, 

pozn.MB) přispěli úhrnem cca 10 000 000 Kč, což stačilo na provoz rádia. Láce 

provozuje dána velkou podporou externími, zdarma pracujícími spolupracovníky, 

což je po zasílání hotových peněz druhým nejdůležitějším způsobem podpory."zNa 

některé jednorázové investice dokonce přispěli i křesťané v jiných zemích. Nicméně 

asi 85% financí podle ředitele pochází z Čech, Moravy a Slezska. Ač je tedy Proglas 

soukromým subjektem, způsobem financování i svým zaměřením tak velmi 

připomíná médium veřejné služby. 

1 KARLÍK, Martin. Na začátku bylo slovo aneb křesťané v éteru. RadioTV: Rádia a televize - co se děje 
v éteru [online]. 23. 9. 2004 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/28o7/na-zacatku-bylo-slovo-aneb-krestane-v-eteru.html> ISSN 1214-0279. 
2 VACKOVÁ, Kristina. Den druhý: Ve znamení sítě Evropy 2. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v 
éteru [online], 26.4.2001 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/292/den-druhy-ve-znameni-site-evropy-2.html> ISSN 1214-0279. 
s MEDEK, Tomáš. Rozhovor s ředitelem Radia Proglas. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v éteru 
[online], 20.4.1999 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-clanky/25/rozhovor-
s-reditelem-radia-proglas.html> ISSN 1214-0279. 
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Pět let vysílání pak stanice oslavila přesně v duchu svého zaměření - děkovnou 

bohoslužbou. Stanice nezaspala ani digitalizaci, její program se objevil ve zkušebním 

vysílání Czech Digital Group v Praze. Rádio Proglas se zřejmě také pokouší 

proniknout i na televizní trh. Mezi žadateli o digitální televizní licenci DVB-T 

v multiplexu B bylo možné v roce 2004 najít i společnost Telepace s projektem 

nazvaným TV Noe. Tato firma je totiž vlastnicky spřízněna právě sProglasem. 

Ostatně na dění kolem TV Noe odkazují i internetové stránky rádia. 

5.2.6 Současnost 

Rádio Proglas tak v současné době tvoří poměrně stabilní prvek na české 

rozhlasové mapě. Jednak dokázalo expandovat i do dalších krajů a svým signálem 

pokrýt nezanedbatelnou část území České republiky. Zároveň je zjevem zcela 

originálním, svým zaměřením i způsobem financování připomíná médium veřejné 

služby. Stanice také zjevně nezahálí a myslí i na svůj budoucí rozvoj, o čemž svědčí jak 

účast na experimentálním digitálním vysílání, tak i projekt televize TV Noe. 

5.3 Mimobrněnské privátní vysílání 

5.3.1 Rádio Jih 

5.3.1.1 Vznik a rozvoj stanice 

Privátní vysílání na území Jihomoravského kraje však nezůstalo omezeno 

pouze na jeho krajské město Brno. Objevily se i dvě stanice vysílající z menších měst 

kraje: Rádio Karyon a Rádio Jih. Prvně jmenované mělo svoje sídlo ve Znojmě, druhé 

pak v Břeclavi a později v Hodoníně. Obě rádia mají mimo svého mimobměnského 

sídla společnou ještě další věc: začala vysílat ve stejném čase a ve stejnou dobu také 

svoje vysílání ukončila, aby přenechala místo svým nástupcům. 

Rádio Jih získalo licenci k provozování rozhlasového vysílání ó.června 1995. 

Jak už bylo řečeno výše, vysílat začalo z Břeclavi, odkud později přesunulo své sídlo 

do Hodonína. Profil stanice, jež získala kmitočet 88,9 MHz/10 kW, citoval server 

RadioTV podle internetových stránek stanice takto: „Start, v podstatě amatérsky, bez 

profesionálních zkušeností budovaného radia se neobešel beze zmatků a 

nedorozumění, ale výsledek brzy zaujal značnou část Vás, našich posluchačů. Čísla 

poslechovosti z průzkumů se mohou lišit, ale zdá se, že jádro posluchačů zůstává. 

Pořady, považované v době prvních uvedení za neperspektivní, vydržely a mají své 

posluchače, očekávané "bomby" se naopak rychle přesytily a zmizely v 

"propadlišti". Pořady navrhované již před čtyřmi léty se začaly vysílat nedávno, zda 

budou trvanlivé se teprve dozvíme. Za ta léta se také pochopitelně proměňuje 
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hudební profil. Jistě i nadále budeme kličkovat od podoby téměř rockové ke skoro 

popové."1 Ve své hudební dramaturgii pak rádio nebylo zaměřeno jenom čistě na 

popovou vlnu a nebálo se do vysílání zařadit i menšinové směry. Sem patřil například 

Juke Box Pavla Kučery zaměřený na alternativní hudební scénu; Club Overground 

věnující se klubové scéně; Dance Trafftc zaměřený na taneční scénu; či Starobmo 

Oldies Party. Také projekt rádia byl postaven na netradičních základech, které 

připomínaly spíše veřejnoprávní rozhlas. 

S tímto programem se Radiu Jih podařilo najít své věrné fanoušky a jeho 

poslechovost byla velmi solidní. V posledních třech letech neklesl jeho daily reach pod 

sedmdesát tisíc, nejvíce posluchačů pak měla stanice v polovině roku 1998, kdy si ji 

ladilo denně 93 tisíc lidí. Poslední MediaProjekt v historii rádia pak Jihu naměřil 84 

tisíc posluchačů. 

5.3.1.2 Ztráta licence 

Vlastníkem licence k vysílání byla firma Rádio Jih, s.r.o. Ta vznikla 22.května 

1995 a zpočátku v ní figurovali tři společníci: Milan Blažek, Miloš Černohorský a Leo 

Novák. Pak následovala celá řada vlastnických změn, která vyvrcholila 25. srpna 1997. 

Od této doby vlastní rádio Miloš Černohorský, Pavel Krůtil a Ján VavreČan. Právě tato 

řada změn ve společnosti Rádio Jih, s.r.o. byla příčinou toho, že Rada zahájila správní 

řízení o odnětí licence za několikanásobné nepovolené změny ve společnosti držící 

licenci. „Situace je komplikovaná. Do poloviny roku 1997 platila takzvaná 

ohlašovací povinnost, v případě, ze v rádiu došlo k jakékoliv změně. Po novelizaci 

zákona pak už musela rádia žádat. Což jsme my při změně společníka neudělali, 

jelikož jsme o těchto stanovách nevěděli. Tudíž proti nám Rada zahájila řízení o 

odnětí licence,"2 komentoval důvod sporu s Radou Miloš Černohorský. Nicméně toto 

správní řízení nakonec nebylo dořešeno, protože mezitím Jihu skončila platnost 

licence a na frekvenci 88,9 MHz bylo vyhlášeno standardní licenční řízení. Do něj se 

přihlásilo devět subjektů, nicméně bez stávajícího provozovatele. Ten totiž vzhledem 

k probíhajícímu správnímu řízení usoudil, že jeho šance jsou velmi malé. Mezi 

žadateli nebyl tehdy žádný velký favorit. Největší šance se přisuzovaly Radiu Pomezí 

(Českomoravské rádio, s.r.o.) do něhož byli zapojeni provozovatelé Radia Blaník Petr 

1 DRESLER, Radek. Rádio jih je mrtvé, ať žije Rádio Jih! RadioTV: Rádia a televize - co se děje v 
éteru [online]. 30.3.2001 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/272/radio-jih-je-mrtve-at-zije-radio-jih-.html> ISSN 1214-0279. 
2 FRIEDMANNOVÁ, Halka. Dvě rádia z éteru mizí, jiná však nastupují. Mladá fronta Dnes [online], 
7.3.2001 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z: <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
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Dvořák a František Vostál z Radia Vysočina. Dále pak Radiu Kiss FM (Česká 

mediální, s.r.o.), Evropě 2 a Radiu Pálava (Rádio Pálava, s .r.o.). 

Do licenčního řízení se zapojila i společnost Rádio Hodonín, jejímž vlastníkem 

byl faktický majitel Radia Jih Jan Vavrečan. Tato společnost žádala o licenci 

s projektem stejného Radia Jih, které už v éteru vysílalo. Nicméně RRTV se nakonec 

rozhodla udělit licenci společnosti Rádio Pálava, s.r.o. s projektem stejnojmenné 

stanice. Za ní stojí lidé z brněnského Radia Krokodýl - Michal Plachý, Pavel Váně a 

Jana Svobodová. Došlo tak k posílení jednoho z už tak dost silných hráčů na poli 

privátního rozhlasového vysílání v regionu. Rada zdůvodnila svůj krok ústy své 

mluvčí takto: „Rádio Pálava, s.r.o. s projektem rozhlasové stanice Rádio Pálava v 

příslušném licenčním řízení Rada vyhodnotila jako nejlepší. Z projektu je možné 

uvést, že programová skladba je sestavena s důrazem na regionální charakter 

vysílání včetně místního zpravodajství a hudební zvláštnosti tohoto regionu. 

Hudební struktura má být tvořena skladbami reflektujícími hudební cítění tradice v 

daném regionu; společníkem žadatele je zkušený provozovatel vysílání Ing. Michal 

Plachý. Do licenčního řízení se nepřihlásila společnost, která v tuto chvíli 

rozhlasovou stanici na těchto kmitočtech provozuje."1 

Stanice však nakonec nevysílala až do 6. června 2001, kdy jí mela vypršet 

licence, ale svoje vysílání ukončila už 31. března. „Pro končící rádio jsou totiž 

poslední měsíce většinou jen předsmrtnou křečí,"2 zhodnotil situaci Radia Jih po 

tom, co mu nebyla udělena licence, Radek Dresler ze serveru RadioTV. Posluchači 

však tuto změnu téměř nezaznamenali. Rádio Pálava se totiž rozhodlo na Rádio Jih 

plynule navázat. V praxi to pak vypadalo tak, že se Rádio Pálava, s.r.o. stalo v lednu 

2001 jakousi servisní organizací Radia Jih, takže vlastně už tehdy proběhla ona 

faktická změna v éteru. Po 3i.březnu 2001 se tedy nezměnilo vůbec nic, zůstaly stejné 

pořady, znělky i moderátoři, dokonce i stejná telefonní čísla do studia. 

Toto je tedy krátká historie Radia Jih v první fázi jeho existence. Stanice 

přinesla do jihomoravského regionu jeden důležitý prvek - privátní rozhlasové 

vysílání nejen šířené, ale i připravované mimo krajskou metropoli. Jako takové si 

1 DRESLER, Radek. Změny v éteru III: Jih -> Pálava. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v éteru 
[online], 11.12.2000 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-clanky/208/zmeny-
v-eteru-iii-jih—palava.html> ISSN 1214-0279. 
2 DRESLER, Radek. Rádio Jih skončí už v březnu. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v éteru 
[online], 26.1.2001. [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radi0tv.cz/radio-clanky/229/rad1o-
jih-skonci-uz-v-breznu.html> ISSN 1214-0279. 
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dokázalo vybudovat silnou pozici u posluchačů, a i když nakonec pod svými 

původními vlastníky málem přišlo o licenci, v éteru zůstalo, sice s jiným majitelem, 

ale se stejným názvem. Této etapě existence Radia Jih se budu věnovat později. 

5.3.2 Rádio Karyon 

5.3.2.1 Vznik a rozvoj stanice 

Další mimobrněnskou stanicí je Rádio Karyon, které mělo svoje sídlo ve 

Znojmě. Od RRTV obdržel Karyon licenci na období od ó.června 1995 do ó.června 

2001. Rádio šířilo svůj signál ze dvou vysílačů: ve Znojmě na frekvenci 104,2 MHz/i 

kW a v Třebíči, kde si ho mohli posluchači naladit na 98,6 MHz/sooW. Svým 

signálem pak Karyon pokrýval kvalitně okresy Znojmo a Třebíč, částečně také 

zasahoval do okresů Brno-venkov a Jihlava. Co se týče poslechovosti, dosahoval 

hodnot mezi čtyřiceti a padesáti tisíci posluchačů včera, velmi vysoký podíl měl 

přitom na znojemském trhu, což však bylo způsobeno tím, že zde byl jedinou lokální 

rozhlasovou stanicí. „Formátově jej lze označit za u nás tradiční hudebně-

zpravodajskou stanici, tedy největší hudební hity s několika moderátorskými vstupy 

v hodině a stručným zpravodajstvím."'1 Karyon patřil podle Radka Dreslera ze 

serveru RadioTV k „mírně podprůměrným" rádiím, nicméně za dobu své existence 

neměl problémy s dodržováním licenčních podmínek. 

5.3.2.2 Ztráta licence 

Proto doslova jako šok působilo, když stanice neobhájila svoji licenci. Do 

licenčního řízení se tehdy přihlásilo šest společností: stávající provozovatel, Rádio 

Proglas, Rádio Krokodýl, Rádio Melody, Česká mediální, s.r.o. (Kiss FM) a 

Českomoravské rádio, s.r.o. (Rádio Vranov). Měřítka, podle kterých se Rada ve 

vypsaných licenčních řízeních, kam patřilo i to týkající se Karyonu, rozhodovala, 

přiblížila mluvčí RRTV Helena Havlíková: „Rada při posuzování žádostí (...) 

vyhodnocovala především zákonem stanovená kritéria při posuzování žádostí, tj. 

zejména zajištění podmínek pro pluralitu a vyváženost nabídky programů, 

rovnoměrnou dostupnost kulturních hodnot, informací a názorů. Rada dále 

sledovala vyhodnocení dosavadní praxe vysílání žadatelů, kvalitu předložených 

projektů, kultivaci konkurenčního prostředí a posilování "silných" a osvědčených 

1 DRESLER, Radek. Změny v éteru II: Kaiyon -> Vranov. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v 
éteru [online], 5.12.2000 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/207/zmeny-v-etem-ii-karyon—vranov.html> ISSN 1214-0279. 
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provozovatelů vysílání."1 Licenci nakonec získalo Rádio Vranov. Toto rozhodnutí 

RRTV komentovala její mluvčí takto: „Českomoravské rádio, s.r.o. s projektem 

rozhlasové stanice Vranov Rada v příslušném licenčním řízení vyhodnotila jako 

nejlepší. Z projektu je možné uvést, že programová skladba je v oblasti 

zpravodajství a publicistiky orientována na informace o dění v regionu, soustřeďuje 

se na informace lokálního a regionálního charakteru, aby konkurovala v regionu 

velmi úspěšným celoplošným "pragocentrickým" stanicím. Rozhlasová stanice 

Vranov se chce zaměřit na podávání aktuálních informací o životě v regionu, a to od 

otázek koncepčního charakteru rozvoje regionu až po otázky, zajímající místní 

obyvatelstvo. Každodenním mapováním života regionu se rozhlasová stanice 

Vranov hodlá aktivně spolupodílet na utváření životního stylu obyvatel regionu 

včetně způsobů, kterými tráví svůj volný čas. V hudební oblasti chce rádio Vranov 

kombinovat pop, folk a country přesně podle odpovídajících požadavků posluchačů 

s důrazem na specifiku moravské populární hudby 60. až 90. let; společníky 

provozovatele jsou dlouhodobě zkušení a úspěšní provozovatelé vysílání - společnost 

City Multimédia, s.r.o. a Ing. František Vostál."2 

Problematický na licenčním řízení byl už ten fakt, že Rada rozhodla v pouhých 

devíti místo standardních třinácti členů. Radek Dresler pak na tomto rozhodnutí 

viděl další dva problematické aspekty. Za prvé proč Karyon licenci nedostal, přestože 

slušně prosperoval a neměl žádné vážnější problémy. Na neoficiální zdůvodnění, že 

tak slabý region jako je Znojemsko a Třebíčsko potřebuje silného provozovatele, 

Dresler namítá, že licence bez problémů obhájila rádia Krumlov, Tep nebo Metuje 

z rovněž slabých oblastí. Karyon měl navíc vyšší poslechovost než tyto stanice. 

Dalšího aspektu, jehož si Dresler všímá, je tzv. „posilování silných." K tomuto 

pravidlu se RRTV uchýlila při udělování licencí: preferovala silné, zavedené žadatele. 

Dresler na tomto pravidlu nevidí nic špatného, „více než osmdesát rádií je na tak 

malou republiku příliš mnoho, což způsobuje, že většina balancuje na hranici přežití 

a nikdo si nedovolí nasadit aspoň trochu odlišný formát z důvodu, že by přes onu 

hranici přepadl. Jedině silné společnosti si budou moci dovolit udělat vedle 

' DRESLER, Radek. Změny v éteru II: Karyon -> Vranov. RadioTV: Rádia a televize ~ co se děje v 
éteru [online], 5.12.2000 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/207/zmeny-v-eteru-ii-karyon—vranov.html> ISSN 1214-0279. 
2 Tamtéž 
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tradičních formátů například jedno rockové rádio."1 Nicméně diskutabilní je, proč 

licenci získal zrovna Vranov. Polovičním vlastníkem tohoto rádia byl totiž majitel 

sousedního Radia Vysočina František Vostál, takže došlo k tomu, že si v určité části 

regionu - na hranicích Vysočiny a jižní Moravy, obě stanice navzájem konkurují. 

Jednatel Vranova Petr Dvořák na tento problém reagoval s tím, že „z produktového i 

obchodního hlediska je zřejmé, že se Vysočina a Vranov musí respektovat v rámci 

fair play, ale zároveň si musí i přirozeně konkurovat. Proto si myslím, že 

programové uvažování i obchodní politiku by měla mít na starost naše společnost 

City Multimedia, s.r.oZ*2 Dvořák také budoucí stanici popsal jako rádio s mnohem 

širším formátem, než byl Karyon. Vranov měl hrát Soft AC formát pro cílovou 

skupinu 25 až 50 let a měl mít „superoblastní" zpravodajské zaměření. Z veřejného 

slyšení před Radou pak vyplývalo, že se měl hrát pop, rock, country i folk, minimálně 

15 % české tvorby a podíl mluveného slova 10 % v čase 6 až 19 a 5 % v období 19-6. 

Problémům licenčního řízení se věnoval i jeden z pořadů Fakta vysílaných na 

České televizi. Na to reagovala RRTV tiskovou správou, ve které se ohradila proti 

spekulacím o roli svého místopředsedy Milana Trojana. „Pan Trojan naopak předem 

oznámil svoji možnou podjatost a neúčastnil se nejen hlasování, nýbrž ani rozpravy 

předcházející hlasování o tomto rádiu,"3 stojí v tiskové zprávě. Nad neudělením 

licence Radiu Karyon se pozastavil také prezident APSV Michal Zelenka. Ten napsal 

tehdejšímu předsedovi Rady Martinu Muchkovi otevřený dopis, v němž kritizoval 

proběhnuvší licenční řízení a zmínil se i o Karyonu. Asociace nechtěla zpochybňovat 

nového majitele licence, upozornila však na fakt, že Karyon doposud fungoval jako 

bezproblémový subjekt na mediálním trhu. Pozastavila se také nad zdůvodněními 

RRTV, proč nedostal Karyon licenci znovu - nad tím, že Znojemsko a Třebíčsko jsou 

ekonomicky slabé regiony, a Rada zde chtěla zajistit finančně silnou společnost, a 

také nad vyjádřením předsedy Rady pro časopis Strategie, kde prohlásil, že Rada 

rozhodla kvalifikovaně a vycházela ze signálů, které vycházely z území, na němž 

Karyon vysílal. Podle APSV tato zdůvodnění nemají žádnou oporu v zákoně. 

1 DRESLER, Radek. Změny v éteru II: Karyon -> Vranov. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v 
éteru [online], 5.12.2000 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/207/zmeny-v-eteru-ii-karyon—vranov.htmb ISSN 1214-0279. 
2 Tamtéž 
3 DRESLER Radek. Rada se ohrazuje proti pořadu Fakta. RadioTV: Radia a televize - co se děje v 
éteru [online], 7.3.2001 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/256/rada-se-ohrazuje-proti-poradu-fakta.htmb ISSN 1214-0279-
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Karyon však neukončil svoje vysílání předčasně, tak jak to udělal například 

hodonínský Jih nebo další stanice a šířil svůj signál až do úplného vypršení licence. 

Nakonec tedy toto rádio z jihomoravského éteru zmizelo, přestože jeho fungování 

bylo bezproblémové a dokázalo si najít i své posluchače. Na jeho místo pak nastoupilo 

Rádio Vranov, které se však velmi brzy změnilo na Rádio Blaník Jižní Morava. Jeho 

osudům se bude věnovat následující kapitola. 

5 .3 .3 Rádio Vranov/Radio Blaník Jižní Morava 

5.3.3.1 Vznik a rozvoj stanice 

Rádio Karyon se tedy na jižní Moravě odmlčelo, nicméně jeho frekvence, 

znojemskou 104,2 MHz/i kW a třebíčskou 98,6 MHz/sooW, převzal nástupce, Rádio 

Vranov. Peripetie provázející licenční řízení jsem popisoval v minulé kapitole, zde 

ocituji jen zdůvodnění Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které zveřejnila ve své 

výroční zprávě. Rada licenci udělila i4.1istopadu roku 2000, a to na dobu šesti let. 

Základní charakteristika programu je „hudební regionální stanice". V projektu 

Vranova, jež Rada údajně vyhodnotila jako nejlepší, je programová skladba 

orientována v oblasti zpravodajství a publicistiky na dění v regionu a soustřeďuje se 

na informace lokálního a regionálního charakteru, aby konkurovala v oblasti 

úspěšným „pragocentrickým" rádiím. „Rozhlasová stanice Vranov se chce zaměřit 

na podávání aktuálních informací o životě v regionu, a to od otázek koncepčního 

charakteru rozvoje regionu až po otázky, zajímající místní obyvatelstvo. 

Každodenním mapováním života regionu se rozhlasová stanice Vranov hodlá 

aktivně spolupodílet na utváření životního stylu obyvatel regionu včetně způsobů, 

kterými tráví svůj volný čas,"1 pokračuje dále Rada ve své zprávě. Zmiňuje se i o 

hudebním formátu rádia: kombinace popu, folku a country, s důrazem na specifiku 

moravské populární hudby 60. až 90. let a o provozovateli: „dlouhodobě zkušených a 

úspěšných" společnosti City Multimedia, s.r.o. a ing. Františku Vostálovi. 

Rádio Vranov však nevydrželo v éteru dlouho. Ne že by přestalo vysílat, jen 

v roce 2002 změnilo svůj název na Rádio Blaník Jižní Morava. O této změně se začalo 

spekulovat hned po udělení licence společnosti Českomoravské rádio, s.r.o., nicméně 

spolumajitel Vranova a majitel Blaníku Petr Dvořák tyto spekulace nikdy nepotvrdil a 

naopak trval na tom, že Vranov bude plnohodnotné a také samostatné rádio. „K této 

změně nás vedou marketingové důvody. Na podstatě tohoto rádia se však nic 

1 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 
(1.1.2000 - 31.12.2000) [online], c 2001 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z < 
http://www.rrtv.cz/zprava2000/> 
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nezmění, nadále bude vysílat celý program ze Znojma. Jedná se skutečně jen o 

změnu názvu programu, ale ve stávajícím programu nenastanou žádné změny,"1 

řekl k tomu Dvořák pro server RadioTV. Tak tomu také zůstalo - i když tedy Vranov 

přejal název Blaníku a zařadil se tak do jeho sítě, o čemž svědčí například i společné 

internetové stránky, nadále vytváří svůj program samostatně ve Znojmě. Jak se tento 

model osvědčil, osvětluje Petr Dvořák v jednom rozhovoru poskytnutém pro 

RadioTV. Rádio Vranov definuje jako „využití blanického knoiv-how, ale v reálném 

čase a reálnými lidmi v úplně novém teritoriu."2 Dvořák od tohoto modelu očekává 

dobré výsledky, přestože si uvědomuje, že to znamená mnohem víc práce. 

5 . 3 . 3 . 2 Program 

Rádio Blaník je zaměřen především na střední a starší generaci, které nabízí 

převážně českou hudbu šedesátých až devadesátých let. Tuto skutečnost reflektuje i 

anketa, zveřejněná v lokální mutaci MF Dnes v roce 2001. V ní se příslušníci mladší 

generace o stanici vyjadřovali spíše negativně, zatímco lidé ve věku přibližně jejich 

rodičů naopak. Za všechny stačí citovat 4óletého řidiče Karla Foltýna: ,Zatím hrajou 

jenom písničky (anketa probíhala v době zkušebního vysílání - pozn. MB) a musím 

říct, že jejich výběr je daleko lepší než u Karyonu. Mám totiž starší populární 

písničky rád," nebo 3óletého podnikatele Luďka Koutného: „Česká i světová hudba 

šedesátých až osmdesátých let se ale poslouchá pěkně." Na druhém pólu pak stojí 

I7letý učeň Dušan Vorel: „Nic moc. Slyšel jsem to jen asi dvě hodinky v hospodě, ale 

radši poslouchám tvrdší a rychlejší muziku. Doma si Vranov určitě nenaladím," a 

také íóletá studentka Helena Sladká: „Hrají muziku tak leda pro rodiče. Těm se to 

líbí. Moderní hudební styl jsem tam ale ještě neslyšela. Takže Rádio Vranov 

hodnotím špatně. "3 

Nicméně tento formát je velmi úspěšný, a to v rámci celé republiky. Jak už 

jsem se zmínil výše, „Blaníků" je po republice víc, a ten jihomoravský je tedy pouze 

jedním z nich. Za celou sítí pak stojí už výše několikrát zmiňovaný Petr Dvořák. Ten 

se jako majitel na rozhlasovém trhu uvedl v roce 1997, kdy jeho firma City 

Multimedia získala licenci na pražské Rádio City. V roce 1999 pak získal pro svůj 

1 DRESLER, Radek. Radia Vranov a Fajront brzy změní název. RadioTV: Rádia a televize - co se děje 
v éteru [online]. 1.7.2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/i455/radia-vranov-a-fajront-brzy-zmeni-nazev.html> ISSN 1214-0279. 
2 Vacková Kristina Petr Dvořák: Nechceme vytvořit celoplošnou stanici. RadioTV: Rádia a televize -
co se děje v éteru [online]. 28.1.2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/7i3/petr-dvorak-nechceme-vytvorit-celoplosnou-stanici.html> ISSN 1214-0279. 

3 (smo). Vranov: zatím pouze zkušební vysílání. Mladá fronta Dnes [online]. 27.6.2001 [cit. 2006-05-
20]. Dostupné z: <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
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Blaník stokilowattový vysílač po Radiu Vox. Během dvou let pak Blaník expandoval 

do Prahy a Ústeckého kraje. Dále Dvořák majetkově vstoupil do Radia Most a ovládl 

také teplickou stanici Tep. Dvořák také dodává know-how formátu Radia Blaník 

například brněnskému Petrovu, či východočeskému Radiu OK a v Praze vytváří 

program pro Rádio Olympic. Dvořák však popírá, že by se snažil o vybudování 

celoplošné stanice. Také model, jenž zvolil v případě Radia Vranov nepovažuje u 

jiných stanic za praktický. 

5.3.3.3 Současnost 

Rádio Vranov, resp. Blaník Jižní Morava přispělo svým formátem k větší 

pestrosti rozhlasového vysílání v jihozápadní části Jihomoravského kraje. Přestože se 

zařadilo do celostátní „blaníkovské" sítě, svoje vysílání stále připravuje ve Znojmě, 

takže se o ní stále dá hovořit jako o lokální stanici. 

5.3.4 Rádio Pálava/Radio Jih 

5.3.4.1 Vznik a rozvoj stanice 

Přechod licence z jednoho provozovatele na druhého jsem podrobně popsal 

v kapitole věnované Radiu Jih. V zásadě se však na frekvenci 88,9 MHz/10 kW nic 

nezměnilo, nový provozovatel Rádio Pálava, s.r.o. se stal jakousi servisní organizací 

Radia Jih, které tak v éteru zůstalo pod stejným názvem dál. Ve výroční zprávě RRTV 

se k udělení licence společnosti Rádio Pálava, s.r.o. lze dočíst, že základní 

charakteristikou programu je „regionální hudební rozhlasová stanice s lokálním 

zpravodajstvím." Programová skladba byla sestavena s důrazem na regionální 

charakter vysílání včetně místního zpravodajství. Hudební struktura měla reflektovat 

tradice daného regionu. Rada také vypíchla, že společníkem žadatele je zkušený 

provozovatel vysílání ing. Michal Plachý.1 Svým signálem pak stanice pokrývá území 

jižní a jihovýchodní Moravy a také Záhoří na Slovensku. „Rádio Jih je regionální 

hudební stanicí, která má ke zdejším lidem nejblíž. Chce být společníkem dobrých 

lidí a je stále dobře naladěné. Baví Vás ve dne v noci 24 hodin denně 365 dní v roce. 

Nabízí populární hudbu a přitom hodně české muziky. S ohledem na tradice zazní 

občas i dechovka či cimbál," píše se na internetových stránkách rádia. Stanice dále 

svým posluchačům vzkazuje, že přes Rádio Jih lze také vzkazovat, blahopřát, 

prodávat i nakupovat, dokonce také získat zajímavé ceny. „Dozvíte se nejrychleji, co 

se děje a hraje kolem Vás, kam můžete za kulturou nebo sportem, ale také kam 

1 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 
(1.1.2000 - 31.12.2000) [online], c 2001 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z < 
http://www.rrtv.cz/zprava2000/> 
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raději jezdit nemáte," pokračuje dále self-promotion Radia Jih. Svým inzerentům pak 

rádio slibuje, že reklamou mohou každý den oslovit 96 tisíc posluchačů ve věku 12-79 

let (vychází přitom z údajů za období 31.12.2004-31.3.2005 zpracovaných agenturami 

Medián a GfK).1 

V projektu předloženém k žádosti o licenci je pak definována cílová skupina 

posluchačů věkem 20-29 let s přesahem 16 až 50 let. Hudební struktura má být 

tvořena především melodickými skladbami reflektujícími hudební cítění a tradice 

v daném regionu. Formát je pak definován jako Hot AC s některými vybočeními 

směrem ke specifiku tradic regionu. Hudební program by měly podle projektu tvořit 

tři složky - pop, folk a taneční hudba. Základem hudebního výrazu rádia mají být 

melodické skladby současného popu společně s hity osmdesátých a devadesátých let. 

Tento styl má být v pořadech pro nejmladší posluchače oživen taneční hudbou. Třetí 

složku pak má tvořit velmi citlivě vybíraná folková hudba. Rádio by také rádo dalo 

prostor regionálním interpretům. Ve zpravodajství se chce stanice zodpovědně 

věnovat i počasí, protože v této převážně zemědělské oblasti jsou tyto informace velmi 

důležité. V letních měsících má pak být zpravodajství rozšířeno o informace pro 

turisty jež navštěvují pro ně atraktivní oblasti Pálavý, Mikulova, Lednice či 

Moravského Slovácka. Podíl mluvené slovo/hudba má být 12/88 %. A protože máme 

stále na paměti i hudební zvláštnost tohoto regionu, chceme posluchačům nabídnout 

z celkového objemu hudby ve vysílání 8 procent folku," stojí v projektu.2 

Rádio Jih se tak dostalo do stejné „stáje", kam už patřil brněnský Krokodýl. 

„Nabízí však o něco širší a altemativnější formát než Krokodýl a také více boduje na 

věkových skupinách 40-59 let. Největší část jeho posluchačů sídlí v malých obcích o 

1-5 tisíci obyvatelích."3 

Jih se také pokusil několikrát rozšířit svůj signál do krajského města. Nutno 

dodat, že neúspěšně. Nejprve v roce 2001 žádalo rádio o kmitočet 105,5 MHZ/400W, 

jenž byl nakonec udělen Evropě 2. Do dalšího licenčního řízení se stanice přihlásila 

v roce 2002, tehdy šlo o kmitočty 96,8 MHz/ikW a 99,0 MHz/ikW. Do tohoto řízení 

nabídla hned tři projekty: Dobré rádio, Rádio B99 nebo Bi a konečně Rádio Jih. 

Nakonec si tyto dvě frekvence rozebralo Rádio Hey s AZ Rádiem. Naposledy se Rádio 

Jih pokusilo v roce 2004 získat velmi slabý brněnský kmitočet 107,0 MHz/150 W. Její 

1 Rádio Jih [online], c 2002 - 2006 [cit.2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiojih.cz/> 
* Projekt rádia k žádosti o udělení licence. Dostupné z < http://ww.rrtv.cz/f1les/pdf/hc/16196.pdf> 
3 DRESLER, Radek. Mapujeme regiony XI. - Jihomoravský kraj- RadioTV: Radia a televize - co se 
děje v éteru [online], 16.12.2003 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/2357/mapujeme-regiony-xi—jihomoravsky-kraj.html> ISSN 1214-0279. 
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projekty Dobré rádio a Rádio Jih však opět neuspěly a Rada přidělila tuto frekvenci 

Radiu Student. 

5..'3.4.2 Současnost 

Přestože Rádio Jih změnilo svého majitele, v podstatě se pro jeho posluchače 

nic nezměnilo. V éteru dál zůstalo a získalo i celkem slušnou poslechovost. Navíc tím, 

že svoje vysílání připravuje v Hodoníně, přispívá k větší pluralitě rozhlasového 

vysílání v kraji a plní tak důležitou roli pro obyvatele moravsko-slovenského pomezí, 

jež svým signálem zasahuje. 

VI. ROZVOJ VYSÍLÁNÍ PO ROCE 2000 

6.1 Rádio Petrov 

6.1.1 Vznik a rozvoj stanice 

Licenci k vysílání udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Radiu Petrov 

dne 12. června 2001, a to na dobu šesti let. Licenci získala společnost PS Křídla, s.r.o. 

na provozování rádia charakterizovaného jako „hudební regionální stanice".1 

Předmětem podnikání společnosti PS Křídla je agenturní činnost v kultuře, reklama a 

vydavatelská činnost - firma vydává měsíčník Pasáž. Za společností stojí divadelní 

fotograf Josef Jef Kratochvil a jednatel Aleš Pohanka. Oba však s rozhlasovým 

vysíláním do té doby neměli žádné zkušenosti a podle vyjádření Kratochvíla pro 

Mladou frontu Dnes bylo pro něj přidělení licence překvapením a rovněž budoucí 

podobu vysílání si společnost ještě musela ujasnit.2 Třetí osobou reprezentující Rádio 

Petrov byla někdejší zaměstnankyně Českého rozhlasu Brno a televize Nova Zdenka 

Kárná. Její účast v projektu však byla podle právníků sporná, neboť se při veřejném 

slyšení prezentovala jako dramaturgyně nového rádia, čímž se však dostala do sporu 

se svým stávajícím zaměstnáním tiskové mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství. 

Rádio Petrov získalo kmitočet 103,4 MHz/i kW, na kterém dosud šířilo svoje vysílání 

Rádio Brno, respektive Vale. To licenci neobhájilo, nicméně se nehodlalo vzdát bez 

boje a proti rozhodnutí Rady se ohradilo. Tuto problematiku jsem obsáhle rozebral 

v kapitole věnované Radiu Brno (Vale), a proto ji zde už dále nebudu rozvádět. 

Společnost PS Křídla přitom uspěla ve velmi nabitém licenčním řízení, do 

něhož se zapojilo 19 společností. Takovýto zájem byl způsoben tím, že Brno má např. 

1 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (1.1.2001 - 31.12.2001) 
[online], c 2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z < http://www.rrty.cz/zprava2001/> 
2 (avo). V Brně bude hrávat rádio Petrov. Mladá fronta Dnes [online], 14.6.2001 [cit. 2006-05-20]. 
Dostupné z: <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
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oproti Praze podstatně méně kmitočtů, z čehož plyne, že je zde i menší konkurence. 

Navíc po přidělení jednoho z posledních volných kmitočtů Evropě 2, zůstala licence 

Radia Brno Vale na dlouhou dobu poslední šancí, jak se do jihomoravské metropole 

dostat. K velkému zájmu tehdy pravděpodobně přispělo i to, že vztahy mezi majitelem 

Radia Brno Vale a RRTV nebyly právě ideální, takže se dalo předpokládat, že Rada 

stávajícího provozovatele příliš podporovat nebude. Mezi žadateli o licenci byly tehdy 

všeobecně favorizovány společnosti City Multimedia (Rádio Blaník), Orion a Country 

Rádio, bez šance nebyl ani stávající provozovatel, který si o licenci pro jistotu požádal 

hned dvakrát. Předpokládalo se totiž, že Rada se rozhodne jít cestou „posilování 

silných" provozovatelů. NejvětŠím konkurentem se pak při licenčním řízení pro 

Petrov stal ostravský Orion s projektem Radia Gold, „Rada se však po nelehké diskusi 

těsně přiklonila k čistě 'brněnskému' řešeni,"1 upřesnil pro server RadioTV 

místopředseda RRTV Petr Štěpánek. Ve veřejném slyšení pak reprezentanti 

společnosti PS Křídla představili Petrov jako rádio pro cílovou skupinu 30-50 let. 

Hudební formát měl být postaven na hitech 70.-80. let s podílem 30% české hudby, 

mluvené slovo mělo zabírat 10% vysílání a vysílání měla také doplňovat pětičlenná 

redakce místního zpravodajství a publicistiky.2 K podobě vysílání se těsně před jeho 

zahájením pro brněnskou Rovnost vyjádřil ředitel stanice Karel Burian. Tvrdil, že 

Petrov „se bude věnovat především posluchačům ve věku od 35 do 49 let. Chceme 

nabídnout známé hity nejen současné, ale i ze 60. až 80. let. Naším cílem je navodit 

u posluchačů pocit uklidnění, relaxace, pohody a bezpečí."3 

Rádio Petrov pak začalo vysílat přesně na Nový rok 2002, a to pod heslem 

„Naladíme si Vás". Jeho jméno odkazuje k jedné z brněnských dominant - katedrály 

sv. Petra a Pavla. Stanice se však Brňanům prezentovala už před samotným 

vysíláním, a to na Vánočním charitativním koncertu v brněnském Národním divadle 

v prosinci roku 2001. Na této akci se Petrov podílel se sesterskou revue Pasáž. Petrov 

se také stal kmotrem pivního dítěte roku 2002 v Brně - dívky Lucie. Samotné 

vysílání pak bylo zahájeno ze čtrnáctého poschodí budovy M-paláce na Heršpické 

ulici. „Při vyslovení „Petrov" si již, každý nevybaví jen dominantu města, ale i hudbu 

1 DRESLER Radek. Změny v éteru V: Brno Vale => Petrov. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v 
éteru [online], 25.6.2001 [cit. 2006-05-20]. DosUipné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/324/zmeny-v-etem-v-brno-valc-petrov.html> ISSN 1214-0279. 
2 Tamtéž 
3 DRESLER Radek Rádia Vox, Limonádový Joe, Brno Vale a Radiohrad zítra skončí. RadioTV: Rádia 
a televize - co se děje v éteru [online]. 31.12.2001 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-clanky/584/radia-vox-limonadovy-joe-brno-valc-a-rad10hrad-z1tra-

skonci.html> ISSN 1214-0279. 
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rádia a tu pohodovou náladu, kterou v nich vyvolává,1 řekl Burian v rozhovoru pro 

internetový server RadioTV. Burian vyslovil rovněž přání, že by chtěl pro obyvatele 

Brna připravovat nejen rozhlasové vysílání, ale i různé další akce: koncerty, 

společenská setkání, párty. „Prostě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby Brííané 

vnímali Rádio Petrov jako své a mohli s ním plně srůst,"2 dodal Burian. K takovým 

akcím patří například bezpečnostní happening pro děti „Hurá prázdniny", pořádaný 

na náměstí Svobody vždy poslední školní den, vánoční koncerty, či největší setkání 

Mikulášů v Brně. Petrov také podporuje menší akce jako vernisáže, výstavy, nebo 

charitativní koncerty a plesy. K formátu rádia se Burian vyjádřil tak, že „z pohledu 

jiných stanic jsme v hudbě rozhodně rádiem konzervativněji laděným, nikoli typicky 

hitovým."3 Společným pojítkem všech písniček pak měla být atmosféra pohody, již 

měla hudba navozovat. „Naši posluchači mají tento písničkový formát rádi, jsou 

konzervativní, nemění své zvyklosti a názory, znají hodnoty života, proto jim naše 

stanice vyhovujezhodnotil pak strukturu svých posluchačů ředitel Petrova. Tomu 

odpovídají i výsledky poslechovosti - Petrov je totiž nejoblíbenější mezi lidmi ve věku 

40 - 59 let. Filosofii rádia pak Karel Burian shrnul na internetových stránkách 

Petrova: „Nejsme tu jen pro dnešek, pro souboj s hitovými rádii, ale jako stanice 

nadgenerační, kterou si budete ladit ještě za hodně let, ať vám osobně bude kolik 

chce. Věříme, že budete stále stejně mladí, jako naše písničky. A z dnešních 

teenagerů co nevidět budou také tíicátníci a čtyřicátníci. A z jejich dnešní muziky 

další osvědčené evergreeny.5 Dalším specifikem Petrova byl vlastní publicistický 

magazín, jenž ve své době vysílal jako jediné komerční rádio v Brně. Tento pořad 

vysílalo rádio ve večerních hodinách a v praxi vypadal tak, že v hodinovém hudebním 

bloku byl třikrát až čtyřikrát zařazen tříminutový spot věnovaný určitému tématu. To 

bylo prezentováno také v regionálním deníku. V pořadu se představovaly městské 

části, osobnosti z kulturního i společenského života a další zajímaví lidé. Pořad se stal 

mezi posluchači velmi oblíbeným, což mělo za následek jeho přesunutí z původní 

1 MACHÁČKOVÁ, Jitka. Karel Burian: Muziku nejlépe vyberou sami posluchači. RadioTV: Rádia a 
televize - co se děje v éteru [online]. 25.4.2003 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z 
<http://www.radiotv.cz/radio-clanky/1984/karel-burian-muziku-nelepc-vyberou-sam1-

posluchaci.html> ISSN 1214-0279. 
2 Tamtéž 
3 Tamtéž 
4 Tamtéž 
s Rádio Petrov [online], c 2006 [cit.2006-05-20]. Dostupné z 
<http://www.radiopetrov.com/radio.php> 
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třiadvacáté hodiny do dřívějšího vysílacího času. Sobotní varianta pak byla více 

oddechová a nevěnovala se žádnému ožehavému tématu. 

6.1.2 Zvýšení výkonu vysílače a snaha o další kmitočty 

Petrov byl však handicapován tím, že vysílal pouze ze slabého vysílače o 

výkonu jeden kilowatt, který pokrýval pouze samotné Brno a blízké okolí. Petrov si 

proto zažádal o jeho zvýšení na pět kilowatt, čemuž nakonec RRTV vyhověla. Rádio 

se také zapojilo do dvou licenčních řízení - v Brně na kmitočty 96,8 MHz/ikW a 99,0 

MHz/ikW a ve Vyškově na vysílač 102,6 MHz/sooW. Do obou řízení přihlásila 

společnost PS Křídla svoji stanici Petrov, nicméně neuspěla a zůstal jí tak jediný 

kmitočet 103,4 MHz na vysílači Brno - Hády. 

6.1.3 Formát podle Radia Blaník 

Když Rada přidělila roku 2001 tři licence naprosto neznámým 

provozovatelům, mezi nimi i společnosti PS Křidla, zdůvodnila své rozhodnutí tím, že 

jejich „projekty přinášejí originální programové formáty, které přispějí k oživení 

rozhlasové scény v ČR."1 Nicméně Rádio Petrov se brzy schovalo pod křídla Radia 

Blaník, které nové stanici poskytlo know-how. To potvrdil i ředitel společnosti City 

Multimedia Petr Dvořák: „Filozofie Petrova je velmi blízká Blaníku a já připouštím, 

že jsme s majiteli rádia vyjednali dodávání určité části našeho know-how."2 

Paradoxní je, že se Blaník do licenčního řízení v Brně hlásil také. Na otázku, proč se 

formát Petrova podobá Blaníku, Burian pro deník Mladá fronta Dnes odpověděl: 

„Jejich program se nám líbí."3 

6.1.4 Současnost 

Petrov tedy de facto rozšířil program Radia Blaník do brněnské metropole. 

Přestože udělení licence zrovna tomuto rádiu bylo překvapením, Petrov si - i s 

pomocí cizího know-how - našel svoje místo v éteru. Důležité také je, že jeho 

předchůdci se nepodařilo zpochybnit rozhodnutí Rady a na frekvenci 103,4 MHz se 

už Rádio Brno Vale nevrátilo. 

> DRESLER Radek. Petrov a Zeppelín? Blaník a Kiss! RadioTV: Rádia a televize - co se děje v eteru 
[online] 5 2.2002 [eit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radi0tv.cz/rad1o-clanky/745/petrov-a-
zeppelin-bianik-a-kiss-.html> ISSN 1214-0279. 
2 Xcimtéž i 
3 (haf). Co slibuje nová stanice Petrov? Mladá fronta Dnes [online], 6.2.2002 [cit. 2006-05-20]. 

Dostupné z <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
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6.2 AZ Rádio 

6.2.1 Vstup zlínského rádia do Brna 

Další stanicí, která rozšířila brněnský éter, je AZ Rádio. To získalo licenci na 

kmitočet Brno - Medlánky 99,0 MHz/i kW. RRTV své rozhodnutí zdůvodnila tím, že 

AZ Rádio nabídlo jednu z nepřínosnějších programových skladeb ve vztahu 

k rozmanitosti stávající nabídky programů, neboť její koncepce doplňuje chybějící 

programový prvek v tomto regionu. Dále se Rada zmínila o tom, že na území Brna 

zachytitelný program Českého rozhlasu, Radia Impuls, Frekvence 1, Evropy 2, BBC či 

místních Krokodýla, Kiss Hády, Proglasu či Petrova nenabízí takový formát jako 

úspěšný žadatel, jenž nabídl „hudebně zpravodajské a kontaktní rádio s hudebním 

formátem rocková hudba". Cílovou skupinou měli být posluchači ve věku 30 až 45 

let. AZ Rádio také splňuje všechny podmínky i po stránce ekonomické, organizační a 

technické připravenosti k zajištění vysílání.1 

6.2.2 Zlínské kořeny stanice 

AZ Rádio totiž nebyl vůbec nový subjekt v oblasti rozhlasového vysílání. Jeho 

vysílání mohli už několik let poslouchat obyvatelé Zlína a okolí, takže brněnská 

frekvence je pouze dokrývačem - i když velmi významným - této zlínské stanice. Ta 

vznikla v roce 1994 a vždycky se snažila jít si svou vlastní cestou. „Tím se stala sice 

pro mnohé posluchače do jisté míry kultovní stanicí, v celostátním, ale přiznejme si 

to, že ani v regionálním žebříčku poslouchanosti však nikdy neměla šanci dosáhnout 

na přední místa."2 Přitom sám projekt se objevil již v letech 1991 - 92 (písmena AZ 

znamenají Ateliéry Zlín), nicméně kvůli problémům s privatizací filmových ateliérů se 

začalo vysílat až na prvního máje roku 1994 na frekvenci 89,6 MHz. Rádio však už od 

počátku mělo velké problémy s rušením svého signálu od jiných vysílačů, což stanici 

vedlo ke snaze hledat a koordinovat další frekvence, včetně oné brněnské, kterou 

nakonec úspěšně získalo. „ÁZetko" začínalo jako regionální, kulturní publicisticko-

zpravodajské rádio s mnoha dramatickými bloky, včetně vysílání pro m l á d e ž . 3 

Nakonec však bylo vysílání zbaveno svých náročnějších prvků a postupně se 

přibližovalo ostatním rádiím. Postupem času se pak rádio přeorientovalo na formát 

„oldies", jenže poté, co podobný formát nasadila i ostatní rádia v regionu, začalo AZ 

1 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (1.1.2002 - 31.12.2002) 
[online], c 2003 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://ww.rrtv.cz/zprava2002/> 
2 HRUBEC, Václav. Z kopce na kopec, aneb AZ rádio se stěhovalo. RadioTV: Rádia a televize - co se 
děje v éteru [online], 4.1.2002. [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/588/z-kopce-na-kopec-aneb-az-radio-se-stehovalo.html> ISSN 1214-0279. 
3 Tamtéž 
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Rádio hrát hudbu v rockovém stylu, což mu vydrželo až dodnes, i když se nejedná 

čistě o rockový formát. Jde o nejúspěšnější místní stanici mezi teenagery, oblíbená je i 

u lidí ve věku 20 až 39 let. Rádio má také stejného majitele jako jiné zlínské rádio -

Rádio Zlín. 

Rádio se rovněž stěhovalo a v současnosti sídlí v obci Mladcová u Zlína. 

„ÁZetko" měnilo i svoje mediální zastoupení; od RadioNetu přešlo v roce 2000 

k Media Marketing Services. Ještě před samotným spuštěním brněnského dokrývače 

mu však vyrostla konkurence: stanici se stejným formátem spustil i druhý úspěšný 

žadatel ze stejného licenčního řízení, Rádio Špica respektive Hey Brno. V éteru 

jihomoravské metropole se tak naráz objevily dvě stanice se stejným - rockovým -

formátem. 

AZ Rádio doplňuje mapu brněnského privátního vysílání o rockový prvek. 

Zajímavý je také fakt, že tato stanice vysílá z města mnohem menšího než je Brno, 

z nyní také krajské metropole Zlína. 

6.3 Rádio Hey Brno 

6.3.1 Vznik a rozvoj stanice 

Historie Radia Hey Brno se začala psát 14-května 2002, kdy RRTV přidělila 

vysílač Brno - Medlánky 96,8 MHz/ikW společnosti Star Promotion, s.r.o. 

k provozování stanice Rádio Špica. Tato společnost byla propojena s televizí Prima, 

její jednatel Vladimír Fajfr byl totiž zároveň předsedou představenstva společnosti 

GES AD. Ta má pak stejného majitele jako televize Prima, a to sice společnost Czech 

Media Corporation. „O napojení Star Promotion na televizi Prima radní 

nediskutovali, ale nesporně o něm vědí. Vzhledem k tomu, že nikdo z radních 

napojením na Primu neargumentoval, nepředstavuje provázanost firem pro Radu 

problém"1 vyjádřil se tehdy mluvčí RRTV Pavel Barák. V této době se pak objevilo 

hned několik projektů napojených na tuto společnost a všechny byly úspěšné. Co se 

týče Radia Špica, Rada ve své výroční zprávě zdůvodnila úspěch tohoto žadatele tím, 

že nejlépe vyhověl v kritériu týkajícím se přínosu programové skladby. „Rada dospěla 

k rozhodnutí, že společnost Star Promotion, s.r.o., navrhla v předmětném licenčním 

řízení jednu ze dvou nejpřínosnějších programových skladeb ve vztahu 

k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na úz.emí města 

Brna a okolí, neboť její koncepce doplňuje chybějící programový prvek ve vysílání 

1 (tof). V Brně budou vysílat dvě nová rádia. Mladá fronta Dnes [online]. 17.5.2002 [cit. 2006-05-20]. 
Dostupné z: <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
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v tomto teritoriu." Podle Rady totiž žádný ze stávajících broadcasterů neposkytuje 

takový formát, který by splňoval „nároky kladené na metropolitní stanici se 

zaměřením na dospělé posluchače v aktivním, resp. produktivním věku, jaký nabízí 

uspěvší žadatel." Takový projekt nenabídl ani žádný jiný žadatel v licenčním řízení. 

„Rada v licenčním řízení dospěla k závěru, že takový druh formátu nebyl v Brně 

doposud zastoupen a že projekt Rádia Špica vhodně zaplní programovou mezeru 

v dané oblasti, neboť otevře prostor pro ryze městské (metropolitní) brněnské rádio 

s rockovým a folk-rockovým výrazem a zaměřením, které bude přinášet 

metropolitní zpravodajský a informační servis citlivě vyvážený posluchačsky 

atraktivním jemným bulvárem." Rada také uvítala v projektu Radia Špica snahu 

včlenit do vysílání „perspektivní euroregionální prvky" propojené se „zdravým 

brněnským patriotismem a metropolitní identitou." Rada rovněž ocenila hudební 

formát zaměřený na folk a folk-rock. V této souvislosti pak Rada konstatovala, že 

v oblasti soukromého rozhlasového vysílání jsou v Brně doposud zastoupeny stanice 

s podobným formátovým zaměřením na hitová rádia pro hudebně-dramatrurgicky 

nevyhraněnou cílovou skupinu, a právě tuto programovou podobnost Rádio Špica 

překonává. Uspěvší žadatel rovněž splňuje podmínky pro udělení licence z hlediska 

ekonomické, organizační a technické připravenosti k zajištění vysílání.1 

Rádio se poprvé posluchačům ozvalo i. července 2002 v 18:00 skladbou 

Satisfaction od Rolling Stones. Tím stanice začala vysílat necelých sedm týdnů od 

udělení licence. Stanice však v začátcích vysílání ještě neměla svoje oficiální jméno 

(ačkoliv se v licenčním řízení prezentovala jako Rádio Špica) a v éteru se 

identifikovala pouze svojí frekvencí a sloganem To je špica! Jeho šéfredaktor Roman 

Svoboda pak stanici definoval jako „Poctivá, převážně kytarová muzika, na jiných 

rádiích skoro nehraná a opomíjená. '^Hudební program pak měl na starosti kapelník 

skupiny Progres Zdeněk Kluka, který chtěl do vysílání zařazovat přímé přenosy 

koncertů a specializované hudební pořady. Tím, že stanice začala vysílat takto brzy, 

předstihla svého pravděpodobně největšího konkurenta - AZ Rádio - který získal 

licenci ve stejném řízení a nabídl podobný formát. Zároveň to svědčí o tom, že řada 

1 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílaní (1.1.2002 - 31.12.2002) 
[online], c 2003 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.rrtv.cz/zprava2002/> 
2 DRESLER Radek. Nové rádio v Brně vzniklo v rekordním čase. RadioTV: Rádia a televize - co se 
děje v éteru [online], 37-2002 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.rad.otv.cz/radio-
clanky/i485/nove-radio-v-brne-vzniklo-v-rekordnim-case.html> ISSN 1214-0279. 
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přípravných prací byla provedena už před přidělením licence, velkou roli v tom mohlo 

sehrát i napojení na spřízněnou skupinu GES. 

6.^.2 Součást skupiny GES Media Holding 

Napojení na tuto skupinu se projevilo velmi brzy, když si stanice změnila 

název. Rádio Špica totiž pokračovalo pod názvem Rádio 96,8 až nakonec v prosinci 

2002 RRTV schválila změnu názvu na Rádio Hey Brno. Tento název se pak poprvé 

v éteru objevil po Novém roce. Za projektem rádií Hey stojí majitelé televize Prima a 

ostravského Radia Čas. V současnosti má tato síť svoje stanice mimo Brna ještě 

v Ostravě a v Praze, do sítě také patří pardubické Rádio Hey Profil a připravované 

Rádio Hey Sever. 

Rádio Hey Brno patří do reklamní sítě CZ Rádia, která také spadá pod křídla 

společnosti GES Holding. Nicméně síť rádií Hey zaostala ve svých výsledcích poněkud 

za očekáváním svých majitelů. Jako úspěšný se dá počítat pouze ostravský Hey, který 

poslouchá 66 tisíc posluchačů týdně. Slušně si vede také pražský Hey, jenž dosahuje 

poslechovosti 52 tisíc posluchačů týdně. Na druhé straně pardubický Hey Profil ladí 

36 tisíc posluchačů za týden a brněnský Hey pouhých 33 tisíc. Po třech letech 

budování sítě rádií Hey tak bylo dosaženo necelých 200 tisíc posluchačů.1 Objevily se 

tak spekulace, zda síť rádií Hey nakonec neovládne švédský koncern MTG, který už 

řadu rozhlasových stanice provozuje. Tento koncern totiž v roce 2005 koupil 

poloviční podíl ve spolčenosti GES Media Holding a ovládnul tak televizi Prima. 

Nicméně mluvčí GESu jakékoliv spekulace o ovládnutí sítě Hey ze strany MTG 

popřela. Radiu Hey Brno se také povedlo získat jeden dokrývač - v prosinci 2004 

dostalo třebíčskou frekvenci 91,8 MHz. Signál této stanice se tak dostal i na území 

sousedního kraje Vysočina. „Spuštění nového vysílače na Třebíčsku bylo logickým 

výsledkem naší snahy pro získání dokrývacího kmitočtu v této oblasti. Po zahájení 

vysílání Radia HEY Brno před třemi lety jsme byli v pravidelných vlnách 

zásobováni maily a dopisy posluchačů, kteří naše vysílání na Třebíčsku s obtížemi 

ladili a dožadovali se zlepšení pokrytí,2 řekl ktomu ředitel rádia Roman Jeřábek. I 

když výkon tohoto dokiývače není velký - 300W, zasahuje svým signálem až do 

Velkého Meziříčí. 

• DRESLER, Radek. Sítě rádií Hey se prodej Primy údajně netýká. RadioTV: Radia a televize - co se 
děje v éteru [online], 3.10.2005. [cit. 2006-05-20]. D o s t u p n é z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/337o/site-radii-hey-se-prodej-primy-udajne-netyka.html> ISSN 1214-0279. 

2 (rl). V Třebíči lze naladit rock. Mladá fronta Dnes [online], 15.9.2005 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z: 

< http://mfdnes.newtonit.cz/ > 
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6-3-3 Současnost 

Rádio Hey Brno je vedle Radia Kiss Hády drahým brněnským rádiem, které 

patří do velké celostátní sítě, i když si uchovává svoje samostatné vysílání. Nicméně 

tento projekt se ukázal jako nepříliš úspěšný. Do Brna sice přinesl rockový formát, ten 

však ve městě nabízí také AZ Rádio, takže si obě stanice konkurují. Jakou cestou se 

tedy tato stanice bude ubírat dál, ukáže budoucnost. 

6.4 Rádio Student 

6.4.1 Vznik a rozvoj stanice 

Zatím poslední rádio, jež se objevilo v jihomoravském éteru, je Rádio Student. 

To obohatilo brněnský éter formátem, který je specifický i v rámci celé republiky. 

Společnost Rádio Student, s.r.o. získalo licenci k provozování stejnojmenného rádia 

22. září 2004, a to na dobu osmi let. Nová stanice získala velmi slabý kmitočet Brno -

Husovice 107,0 MHz/0,148 kW, který také sama zkoordinovala. Tento kmitočet však 

ani nepokrývá území celého města. Do licenčního řízení se zapojilo celkem sedm 

žadatelů, kteří podali osm žádostí. O kmitočet 107,0 MHz se vedle společnosti Rádio 

Student, s.r.o. ucházeli ještě Broadcast Media, s.r.o. (Rádio Beat), Country Rádio, 

s.r.o. (Country Rádio), Domov Media, s.r.o. (Rádio Domov), Nonstop, s.r.o. 

(Radioservis), Rádio Pálava, s.r.o. (Dobré rádio a Rádio Jih) a WebValc, s.r.o. (Rádio 

Vale). RRTV zdůvodnila svůj výběr tím, že zejména programová skladba úspěšného 

žadatele byla ve srovnání s většinou ostatních vyhodnocena jako nejvíc přispívající 

k rozmanitosti stávající nabídky na daném území. Kritéria pro rozhodování stanovila 

Rada takto: „Při posuzováni přínosu programové skladby dle žádostí jednotlivých 

účastníků brala Rada v úvahu stávající charakter rozhlasového vysílání na tomto 

území, a to z hlediska žánrové rozmanitosti nabídky, zastoupení jednotlivých 

programových prvků (hudba, mluvené slovo, reklama, zpravodajství atd.), jakož i 

předpokládané okruhy rozhlasových posluchačů, pro které je stávající rozhlasové 

vysílání již k dispozici a pro které má být na základě této licence rozšířeno." Rada 

pak dospěla k názoru, „že projekt obsažený v žádosti společnosti Rádio Student ve 

srovnání s projekty ostatních účastníků představuje relativně nejvyšší míru 

programového obohacení rozhlasového vysílání na tomto území o dosud 

nezastoupené prvky, spočívající zejména ve specifické orientaci na aktivní 

spolupráci se studenty vysokých škol jako s tvůrci, spolutvůrci a redaktory vysílání 
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programu Rádio Student."1 Rada také vyzdvihla, že projekt obsahuje prvky zajišťující 

rozvoj kultury menšin v Česku, a to tím, že program dává menšinám prostor k aktivní 

přípravě pořadů. Rada také posuzovala další kritéria jako vhodnost projektů 

k poměrně malému územnímu rozsahu vysílání, předpokládaný podíl reklamy ve 

vysílání apod. A ačkoliv Rada jako základ svého rozhodnutí stanovila kritéria 

stanovaná zákonem, tyto skutečnosti přispěly k bližšímu porovnání projektů 

z hlediska předpokládané životaschopnosti na daném území. 

Jak se pak vyjádřil v rozhovoru pro server RadioTV jeden z tvůrců projektu 

nového rádia Petr Veselý, za stanicí stáli tri lidé - Petr Holeček, mimo jiné bývalý 

dramaturg ČST, prorektor JAMU, vedoucí studentských redaktorů Radia Hády, šéf 

programu L1VE TV či redaktor ČRo Brno; David Vavruša, manažer Akademického 

gymnázia v Brně, spolutvůrce programu LIVE TV, jenž se podílel i na vysílání Radia 

Hády a právě Veselý, pedagog JAMU, umělecký šéf Městského divadla Brno a 

umělecký šéf Městského divadla Zlín. Ti založili společnost Rádio Student, s.r.o. Celý 

projekt pak financovali z vlastních zdrojů, podíly si rozdělili tak, že padesát procent 

vlastnil Holeček a po pětadvaceti procentech Veselý sVavrušou. Jak dále Veselý 

prozradil, myšlenka na studentské rádio v Brně se zrodila asi před deseti lety, u jejího 

zrodu stál mimo jiných i tehdejší proděkan Divadelní fakulty Janáčkovy akademie 

múzických umění, divadelní režisér Peter Scherhaufer. Příjem peněz pak stanice 

chtěla získávat jak z reklamy, tak z grantů. Podstatnou část vysílání měli tvořit i sami 

studenti brněnských vysokých škol, a to dokonce i v rámci výuky - studentům 

žurnalistiky se činnost v rádiu počítala jako praxe. 

6.4.2 Program 

Co se týče programu, mělo Rádio Student vysílat více mluveného slova než 

ostatní stanice: jeden díl mluveného slova na tři díly hudby. Pilířem programu pak 

mělo být nezávislé a specifické zpravodajství. JMíru specifičnosti vymezujeme třemi 

body: 1. Chceme se zaměřit především na zpravodajství, které bude reflektovat 

aktuální události přímo se dotýkající studentského života v Brně. 2. Značnou část 

zpravodajství budou zajišťovat přímo studenti brněnských VŠ, od čehož si slibujeme 

vnitřně nezatížený pohled na věc. 3• Většina událostí bude ve speciálních 

programových blocích doprovázena komentářem." Velké nároky jsou kladeny také 

na moderátory: „Chceme se soustředit na dostatečný informační servis, kvalitní 

1 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2004 [online], c 
2005 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z < http://www.rrtv.cz/zprava2004/> 
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mluvené slovo, smysluplnou komunikaci, živý kontakt a inteligentní humor. Chceme 

stavět na osobnosti moderátora, který nejvíce ovlivňuje tvář rádia. Moderátor 

Rádia Student by proto měl být: profesionální, pohotový, uvolněný, motivovaný, 

lidský, spolehlivý, sebekritický, inteligentní a spontánní. Do budoucna zvažujeme 

možnost regionálních zpravodajů. Velký důraz klademe na zpětiwu vazbu, na 

komunikativnost toho, co děláme. Značná část našich rubrik a pořadů bude přímo 

reagovat na nejaktuálnější potřeby posluchačůAmbicí bylo najít nové 

moderátorské osobnosti, i mezi brněnskými vysokoškoláky. Jedním z moderátorů se 

tak stal i bývalý majitel nakladatelství Petrov, básník a spisovatel Martin Reiner. „Je 

mi příjemná ta atmosféra. Řekl bych ta pořád ještě lehká partyzánština, která to 

tam provází, má v sobě víc kouzla, než temné, dlouhé chodby v Českém rozhlase na 

Vinohradské. Má to zkrátka svojí intimitu, kterou velké rádio postrádá,"2 vyjádřil 

svůj vztah k rádiu v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. 

Rádio se poprvé objevilo v éteru 18. dubna 2004, oficiálně pak začalo vysílat 

první májový den. Vysílání spustilo originální verzí studentské hymny Gaudeamus 

Igitur v podání frontmana kapely Čankišou Karla Heřmana. Jako motto si zvolilo 

Rádio Student - Prostě jinak. Rádio se také mělo lišit tím, že jednotlivé programové 

prvky mají ve vysílání svoje pevné místo, „Nebudeme střídat zajímavosti, písničky a 

soutěže,"3 řekl programový ředitel Jan Souček. Součástí programu měly být i 

informace o pracovních nabídkách pro mladé, o grantových projektech i o událostech 

na školách a hudebních klubech. Rádio mělo vysílat jak střední proud, tak 

alternativní žánry, prostor měly dostat i začínající formace v demoparádě. Hudební 

pořady měly moderovat známé osobnosti z hudební scény. Ve vysílání přitom není 

problém, že se míchá hip hop s folkem, nebo jazz s rockem. Stanice také odmítá diktát 

hudebních vydavatelství. „Odmítáme být ve vleku velkých firem, které diktují, že 

budeme do vysílání pouštět písničku číslo čtyři, přestože my chceme pouštět číslo 

jedna,řekl Veselý. Den před zahájením vysílání se pak nová stanice představila 

1 DRESLER Radek. Petr Veselý: Rádio Student zahájí vysílání na Aprfla. RadioTV: Radia a televize -
co se děje v éteru [online], 24.9.2004 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/28o9/petr-vesely-radio-student-zahaji-vysUani-na-apnla.html> ISSN 1214-0279. 
2 (jaz). O hudbě vím víc než o literatuře. Mladá fronta Dnes [online], 22.2.2006 [cit. 2006-05-20]. 

Dostupné z: <http://mfdnes.newtonit.cz/> 
a DRESLER, Radek. Rádio Student 107 FM vstoupí do éteru v pondělí. RadioTV: Radia a televize - co 
se děje v éteru [online], 14.4.2005 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
Clanky/3i20/radi0-student-i07-fm-vst0iipi-d0-eteru-v-p0ndeli.html> ISSN 1214-0279. 

4 (jaz) Svéhlavé rádio začalo se třemi kufry cédéček. Mladá fronta Dnes [online], 22.2.2006 [cit. 
2006-05-20]. Dostupné z: <http://mfdnes.newtomt.cz/> 
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Brňanům na speciálním festivalu, který se uskutečnil na čtyřech scénách v Brně. 

V jeho rámci vystoupili například Polemic, Laura a její tygři, či kapela Skyline. Byla to 

však jediná akce, která na nové rádio upozorňovala. Už v počátku jeho vysílání se totiž 

objevily finanční potíže jeho majitelů, stanice tak neměla prostředky na to, aby si 

zaplatila venkovní reklamu. Stanice se také musela vyrovnat s tím, že internetovou 

doménu www.radiostudent.cz si registrovali spekulanti. Svoje stránky tak spustila na 

doméně www.radiostudent107.cz. 

Rádio se však původně chtělo na začátku roku 2004 přejmenovat, z Radia 

Student mělo být Rádio Index. Rádio Student totiž působí amatérsky, navíc oslovuje 

cílovou skupinu, jež nepřitahuje velké inzerenty. Index tak měl v sobě sice zahrnovat 

studentské téma, zároveň však mohl oslovit širší skupinu posluchačů. RRTV však tuto 

žádost zamítla. Majitelé licence také uvažovali o expanzi do dalších moravských 

univerzitních měst - Olomouce a Zlína, tento záměr se jim však nepovedl. Naladit si 

nové rádio mohli také uživatelé kabelových sítí v Brně, internetové vysílání pak 

spustil portál Live.cz. 

6.4.3 Finanční problémy 

Po čase se však ukázalo, že provozovat takovouto menšinovou stanici je nad 

síly stávajících majitelů. Po čtyřech měsících vysílání se totiž rádio dostalo do finanční 

krize. Není ani divu, mezi jihomoravskými stanicemi je totiž Rádio Student nejméně 

poslouchané. Podle průzkumu MediaProjektu ho tak v prosinci roku 2005 

poslouchalo pouze devět tisíc posluchačů denně.1 ,Mo, říká se, že Rádio Student je 

ve finanční tísni, že krachuje, že je na dně... říká se toho dost. Je objektivní fakt, že se 

nám nedaří mít příjmy na takové úrovni, jak bychom si přáli,"2 řekl pro server 

RadioTV spolumajitel stanice Petr Veselý. Zároveň připustil, že za měsíc srpen nebyly 

zaplaceny některé externí honoráře. Problémy pramenily z nedostatku inzerce, Rádio 

Student se neschovalo pod křídla žádného velkého médiazastupitelství a svůj 

reldamní prostor svěřilo společnosti Promedea ovládané Radiem Kiss Hády. Jako 

řešení se jevil vstup silného strategického partnera. Nicméně současní majitelé 

požadovali zachování charakteru rádia. Je pravda, že majitelé rádia hledají silného 

strategického partnera, díky kterému by mohli A) zachovat stávající formát rádia 

1 (haf). Jižní Moravě vévodí Český rozhlas. Mladá fronta Dnes [online], 22.2.2006 [cit. 2006-05-20]. 
Dostupné z: <http://mfdnes.newtonit.cz/> . , , D ,. „ , , . 
2 DRESLER Radek Rádio Student hledá investora, který by respektoval jeho formát. RadioTV: Radia 

a televize - 'co se děje v éteru [online], 19.9.2005 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z 
<http://www.radiotv.cz/radio-clanky/3354/radio-student-hleda-investora-kteiy-by-respektoval-jeho-

format.html> ISSN 1214-0279. 
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B) překonat finančně nepříznivou situaci -- a to, prosím, v tomto pořadí 

důležitosti,"3 řekl ktomu Veselý. Nakonec byla uzavřena dohoda s majitelem Radia 

Krokodýl Michalem Plachým, na kterého přešel 34procentní podíl v rádiu, což pak 

schválila i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Plachý vedle Krokodýla 

spoluvlastní také Rádio Jih, jeho pozice v jihomoravském éteru se tak vstupem do 

Radia Student ještě posílila. Na otázku, proč zrovna Michal Plachý, odpověděl 

spolumajitel Studenta Petr Veselý: „Od loňského léta jsme hledali finančně silného 

partnera, který by našemu rádiu pomohl překlenout nepříznivé období. Po několika 

(více či méně intenzivních) námluvách a po období, kdy jsme se pokoušeli situaci 

řešit vlastními prostředky, pan Plachý položil na stůl ekonomicky i lidsky 

nejzajímavější nabídku."1 Jednání podle neoficiálních informací údajně probíhala i 

s majitelem Radia Čas Radimem Pařízkem. Vstup nového investora pak nijak neměl 

ovlivnit současnou programovou strukturu. 

6.4.4 Současnost 

Rádio Student zajímavým způsobem oživuje rozhlasové vysílání v Brně. Svým 

formátem, i když zaměřeným na úzký okruh posluchačů, je pak unikátní i v rámci celé 

republiky a díky vstupu silného partnera je naděje, že se v brněnském éteru udrží i 

nadále. 

VII. PRIVÁTNÍ VYSÍLÁNÍ V KRAJI VYSOČINA 

7.1 Charakteristika kraje 

Kraj Vysočina se skládá z pěti okresů - Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, 

Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. K1. lednu 2005 měl rozlohu 6 796 km2 a je pátým 

největším krajem v České republice. Kraj Vysočina má také nejmenší průměrnou 

populační velikost obce u nás - pouze 725 obyvatel. V kraji jsou tak nejčetněji 

zastoupeny obce do 500 obyvatel, což mu dává charakter vyloženě venkovského 

regionu. K 1 . lednu 2006 pak žilo na Vysočině 510 767 obyvatel, což je čtvrtá nejnižší 

lidnatost u nás. Ekonomicky kraj zaostává za průměrem ČR. Podíl kraje na HDP 

České republiky se pohybuje v posledních letech kolem 4%, což představuje mezi kraji 

dvanácté místo. Při přepočtu HDP na obyvatele pak Vysočina obsazuje třinácté místo, 

když v roce 2003 činil tento ukazatel 192 897 Kč, což je 77,1% průměru Česka. Také 

co se týká průměrné měsíční mzdy, patří na Vysočině v rámci celé země k nejnižším a 

1 DRESLER Radek. Do Radia Student vstupuje majitel Radia Krokodýl. RadioTV: Rádia a televize -
co se děje v éteru [online]. 22.3.2006 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/3656/do-radia-student-vstupuje-majitel-radia-krokodyl.html> ISSN 1214-0279. 
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v roce 2005 činila 16 302 Kč, zatímco celorepubliková hodnota průměrné mzdy byla 

19 030 Kč. Míra nezaměstnanosti pak dosáhla na konci roku 2005 8,23 % a byla 

sedmá nejvyšší u nás. Také platí, že nabídka pro kvalifikované pracovní síly není na 

Vysočině veliká. Typickým odvětvím ekonomiky je pro kraj zemědělství, i přes jeho ne 

úplně ideální podmínky. Vysočina je známá hlavně produkcí brambor, kterých se 

v kraji vyprodukuje více jak jedna třetina celkové produkce ČR. Z průmyslu je 

zastoupeno strojírenství, kovodělné, textilní, dřevozpracující a potravinářské odvětví. 

Výhodou regionu je také relativně nízký stupeň kriminality. Kraj má rovněž nesporný 

turistický potenciál - vedle čisté a nenarušené přírody nabízí i několik památek 

zapsaných na seznam kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o město Telč, Santiniho 

poutní kostel na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, a také bývalé židovské ghetto 

s bazilikou svatého Prokopa v Třebíči. Jak už bylo řečeno výše, Vysočina je spíše 

venkovský kraj, což potvrzuje i to, že nemá žádné velké centrum. Krajské město 

.Jihlava totiž mělo na začátku roku 2006 50 859 obyvatel, což je nejméně ze všech 

krajských měst u nás. Druhé město kraje - Třebíč - má pak pouze o přibližně deset 

tisíc obyvatel méně (38 654 k 1.1.2006). Právě neexistence žádného významného 

lidnatého centra možná přispěla k tomu, že v kraji vzniklo pouze jedno privátní rádio 

u nás, což je nejméně v České republice.1 

7.2 Rádio Vysočina 

7.2.1 Stav privátního vysílání v kraji 

Jediným zástupcem privátního vysílání v kraji Vysočina je rádio, jež nese 

stejný název jako kraj. Nicméně stanice se jménem vyššího územního celku nenechala 

inspirovat, vznikla mnohem dřív než sám kraj. Pojmenování tedy vzniklo na základě 

geografického názvu území, jež stanice pokrývá. Licenci získal majitel Radia Vysočina 

ing.arch.František Vostál v první polovině roku 1995, vysílat pak stanice začala 9. 

října téhož roku. Svým formátem se stanice řadí na pomezí AC a Hot AC. Stanice 

samozřejmě nabízí i regionální zpravodajství. Vysokou poslechovost má v poměrně 

široké věkové skupině 12 až 49 let, nejsilnější je však u posluchačů do devatenácti let. 

Co se týče velikosti sídel, není nejposlouchanější v krajském městě, ale v sídlech do 

tisíce obyvatel.2 Stanice je sice v kraji jediným privátním broadcasterem (na území 

1 Veškeré údaje čerpány podle informací Českého statistického úřadu, Český statistický úřad [online], 
c 2006 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.czso.cz/> . 
2 DRESLER, Radek. Mapujeme regiony IIL-Vysočina. RadioTV: Rádia a televize - co se děje v eteru 
[online]. 23.9.2003 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/2230/mapujeme-regiony-iii—vysocina.html> ISSN 1214-0279. 
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Vysočiny ještě vysílá krajská pobočka veřejnoprávního rozhlasu - Český rozhlas 

Region), nicméně na území kraje zasahují signály stanic z okolí. Svůj vlastní dokrývač 

zde má Rádio Hey Profil (v Chotěboři a v Havlíčkově Brodě), malý dokrývač má 

jihočeský Faktor v Pelhřimově. Několik dokrývacích kmitočtů se nachází v Třebíči. 

Zde si posluchači mohou naladit vysílání stanic Hey Brno a Proglas vysílajících 

z jihomoravské metropole, a také znojemského Blaníku Jižní Morava. Ve Velkém 

Meziříčí mají pak svůj kmitočet rádia Kiss Hády, Krokodýl a Proglas. Posledně 

jmenovanou stanici si mohou naladit také posluchači ve Žďáru nad Sázavou. Do 

Jihlavy pak v nedávné době vstoupila svým vysíláním Evropa 2. Z okolních vysílačů 

pak na území kraje zasahují na západě Kiss Jižní Čechy či Blaník, ze severu pak 

hradecké Rádio OK, pardubický Life či Rádio Černá Hora. Na východě je pak možné 

ladit brněnská rádia. Na území kraje pak na některých místech lze dokonce zachytit 

signál i z velmi vzdálených vysílačů Liberec-Ještěd a Jeseník-Praděd. Na jihu je pak 

možné poslouchat vysílání rakouských stanic, například těch určeným mladším 

posluchačům OE 3 a FM4. 

Co se týče konkurence pro Rádio Vysočina, největší třecí plochy jsou s podobně 

naformátovanými stanicemi Kiss Jižní Čechy, Kiss Hády či Rádio Faktor. Zásadní 

konkurenci pro Vysočinu znamená také spuštění jihlavského dokrývače 105,1 

MHz/o,20kW Evropy 2, navíc signál Evropy 2 na území kraje Vysočina zasahuje i 

z okolních vysílačů. Naopak rádia Blaník, OK či Hey Profil jsou zaměřena na starší 

posluchače a pro Rádio Vysočina zas tak velkou konkurenci nepředstavují. 

7.2.2 Propagační akce rádia 

Rádio Vysočina se samozřejmě snaží propagovat i navenek: v létě 2005 tak po 

městech Vysočiny promo team rádia vozil lidem zadarmo zmrzlinu, posluchači také 

mohli vyhrát grilování včetně sudu piva a kuchaře. Na Vánoce pak vozil tým rádia 

lidem před nákupní centra či na náměstí svařák a perníčky. Dětem z dětských 

domovů nabídlo rádio strom splněných přání. Děti tehdy mohly na malou kartičku 

napsat, jaký dárek si přejí, a někdo z posluchačů či posluchaček si pak tuto kartičku 

vzal a dárek koupil. Další propagační akce rádia se jmenovala Vyber jméno pro 

mimino a spočívala vtom, že se Rádio Vysočina stalo kmotrem dítěte, jež se jako 

první v červnu narodilo přihlášené posluchačce. Dítěti věnovalo rádio ceny v hodnotě 

bezmála čtvrt milionu korun (kočárek, pleny, oblečení, hračky, pojištění, elektroniku, 

roční pronájem automobilu), a také jméno vybrané posluchači. Ti předtím v průběhu 

května mohli jméno pro dítě vybírat. „Riziko a možná i skutečnost, že se človíček 

59 



bude v budoucnu podepisovat jako Gertruda, Uršula nebo Cyprián je vykoupena 

bezstarostným prvním rokem jeho života jak pro něj tak pro jeho rodiče,"1 vyjádřil se 

tehdy programový ředitel Radia Vysočina Zdeněk Koudelka. Soutěž nakonec vyhráli 

manželé Dlapkovi z Třebíče, posluchači jim pro jejich syna vybrali jméno Jakub. 

Nicméně jak se sami vyjádřili, pokud by zvítězilo nějaké extrémní jméno, od soutěže 

by odstoupili. 

7.2.3 Snaha o další kmitočty 

Rádio Vysočina se také několikrát pokoušelo rozšířit svůj počet vysílačů. V roce 

2002 žádalo o kmitočet Benešov - Kozmice 89,3 MHz/skW uvolněném po Radiu 

Presston. Kmitočet nakonec získalo Rádio Sázava, to však kvůli vnitřním sporům 

nezačalo vysílat a RRTV vypsala v roce 2004 nové licenční řízení, do kterého se Rádio 

Vysočina opět přihlásilo a opět neuspělo. Neúspěšná byla v roce 2001 také žádost o 

kmitočet Brno - Hády 103,4 MHz/ikW uvolněném po Radiu Brno Vale, kam se 

přihlásil František Vostál spolu s Petrem Dvořákem a pod hlavičkou společnosti 

Českomoravské rádio, s.r.o. nabídli program Radia Vranov. Stejná společnost se 

přihlásila v roce 2000 také do licenčního řízení o kmitočet Hodonín - Babí lom 88,9 

MHz/iokW se stanicí Rádio Pomezí. V roce 2003 Vysočina neúspěšně žádala o 

kmitočty České Budějovice 92.3 MHz/sooW, Písek 89.5 MHz/sooW a Tábor 88.7 

MHz/ikW, kam se přihlásila s projektem Radia Pročechy, jež mělo mít stejný formát 

jako mateřská stanice. Úspěšná tak byla pouze žádost výše zmíněné společnosti 

Českomoravské rádio, s.r.o. o kmitočet Znojmo - Kasárna i04,2MHz/ikW, kam se 

přihlásila s projektem Radia Vranov, jež se záhy přejmenovalo na Rádio Blaník Jižní 

Morava. Došlo tak k zajímavému paradoxu, protože tyto dvě stanice si v jihovýchodní 

části kraje Vysočina - i díky třebíčským dokrývačům obou stanic, konkurují. Druhá 

úspěšná žádost byla o třebíčský dokrývač Třebíč - Koněšín 95,8 MHz/ikW. O ten 

stanice žádala v roce 2000 a sama ho také zkoordinovala. O dokrývač zároveň měla 

zájem i rádia Kiss Hády, Krokodýl, Evropa 2 a také česká redakce BBC. Vysočina tak 

významným způsobem zkvalitnila své pokrytí v druhém největším městě kraje, kde 

s příjmem jejího signálu byly kvůli specifickým geografickým podmínkám problémy, 

navíc mateřský vysílač Radia Vysočina je od tohoto města poměrně vzdálen. Stejný 

1 DRESLER Radek Chcete dcerku Gertrůdu? Rádio Vysočina vám za to zaplatí. RadioTV: Rádia 
televize - co se děje v éteru [online]. 16.4.2004 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z 
<http://www.radiotv.cz/radio-clanky/2563/chcete-dcerku-gertrudu-rad10-vysoc1na-vam-za-to-

zaplati.html> ISSN 1214-0279. 

60 

http://www.radiotv.cz/radio-clanky/2563/chcete-dcerku-gertrudu-rad10-vysoc1na-vam-za-to-


problém řešil v této oblasti později i Český rozhlas Region, jenž zde rovněž spustil 

dokrývací frekvenci. 

7.2.4 Prodloužení licence 

Svoji domovskou frekvenci 94,3 MHz musela stanice obhajovat v roce 2000. 

Do licenčního řízení se tehdy přihlásil vedle stávajícího vysílatele pouze jeden 

zájemce - Jaroslav Jirkovský s projektem Radia Jihlava. Podle očekávání však Rádio 

Vysočina svoji pozici uhájilo. V projektu se prezentovalo jako stanice, jež chce „dál 

oslovovat posluchačskou skupinu zejména ve věku 20-35 let - mladé, dospělé, 

ekonomicky již převážně aktivní obyvatele Českomoravské vysočiny." Rádio dále 

navrhuje základní poměr 80 % hudby a 10 % mluveného slova s tím, že až 10 % 

z celkového objemu vysílacího času může zabrat reklama. Kvalitní česká tvorba má 

být zastoupena 10 až 25 %. Stanice se také zavazuje k podpoře kvalitních začínajících 

interpretů z kraje.1 

Lze konstatovat, že se Rádio Vysočina za dobu své existence stalo velmi 

úspěšnou stanicí. Jistou výhodu jí jistě nabízí i fakt, že pokrývá téměř celou dálnici Dl 

z Prahy až do Brna. Podle průzkumu MediaProjektu weekly reache českých rádií za 

období í.ledna až 30.června 2005 provedeném agenturami GfK Praha a Medián bylo 

Rádio Vysočina nejúspěšnější stanicí na trhu.2 Tento výzkum zkoumá počet lidí 

poslouchajících stanici v posledních sedmi dnech ve vztahu k těm, kteří uvedli, že 

rádio znají. Vyjadřuje tak poměr posluchačské obce k celkovému potenciálu stanice, 

tedy ideálnímu stavu, kdy by ji každý, kdo ji zná, také alespoň občas poslouchal. 

Takový výsledek se pak dá interpretovat jako úspěšnost získávání posluchačů - ten, 

kdo rádio zná se také rozhodne si ho naladit. 

7.2.C; Vstup do sítě Hitrádií 

V průběhu své existence se Rádio Vysočina, vlastněné firmou František Vostál, 

s.r.o. stalo součástí sítě Stamford Managing. Ta ve firmě František Vostál, s.r.o. 

vlastní padesát procent. Dalšími účastníky sítě jsou pak majitelé rádií Blaník Jižní 

Morava, OK, Olympic, Fajn Radlo, Agara, North Music, Labe, Crystal, Most, Děčín a 

Euro K, jež se však vzdalo vysílací licence. Firma zároveň ovládá i mediazastupitelství 

Media Marketing Services. Stanice z portfolia této společnosti se postupně zařadily do 

1 Projekt rádia k žádosti o prodloužení licence. Dostupné z < 
http://www.rrtv.cz/files/pdf/lic/8620.pdf> _ . 
2 STEJSKAL Pavel Ukazatele poslechovosti v MediaProjektu - jak to tunguje v praxi. RadiolV. Radia 
a televize - co se děje v éteru [online]. 12.9.2005 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z 
<http://www.radiotv.cz/radio-clanky/3346/ukazatele-poslechovost1-v-med1aprojektu-jak-to-

funguje-v-praxi.html> ISSN 1214-0279-
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dvou sítí - Fajnrádia a Hitrádia. Do druhé z nich pak patří i Rádio Vysočina. Tato síť 

je formátována spíše pro starší posluchače ve věku asi 25 až 45 let. Rotace písní není 

tak častá, poldidnější je i tempo hudby. Název „zasíťované" stanice se nemění, pouze 

se před slovo rádio přidá předpona „hit", což se promítne i do jinglů a loga stanice. Do 

sítě Hitrádií tak patří kromě Vysočiny ještě rádia Crystal, Faktor, FM Labe, FM Plus a 

Orion. Naopak síť Fajnrádií je naformátována pro mladší posluchače. Do této sítě 

patří North Music, Agara, Hity, Life a samotné pražské Fajn Rádio. Navíc podle 

představitelů společnosti Stamford Managing má tato skupina připraveno dokonce 

pět formátů, jež by chtěla svým rádiím, či spřízněným stanicím nabídnout. 

Ovšem zařazení rádia, nyní tedy vlastně už Hitrádia Vysočina do této sítě, 

neznamená, že by ztratilo svoji svébytnost. S ostatními stanicemi sítě ho pojí pouze 

stejný postup při formátování stanice, výběru playlistu apod. „Jde o samostatné 

regionální rozhlasové stanice s vlastním programem, managamentem, moderátory 

atp. Blízkost regionálních rádií k posluchačům je naší největší zbraní proti 

celoplošným stanicím, proto chceme rozvíjet jejich regionální identitu - podporovat 

regionální složky programu (zpravodajství, kulturní servis, etc), další růst 

regionálních moderátorů apod.,"1 vysvětlil pro server RadioTV jeden z akcionářů 

Stamford Managing Jan Neumann. Také vznik jedné celoplošné stanice po vzoru 

Evropy 2 není v plánu. Tato síť se tak blíží systému rádií Kiss. 

7.2.6 Současnost 

Hitrádio Vysočina má o budoucnost tedy nejspíš postaráno. Může těžit z pozice 

jediné místní privátní stanice na území kraje Vysočina a i přes konkurenci stanic 

z okolních regionů se dokázala stát jednou z nejúspěšnějších rozhlasových stanic 

v rámci celé České republiky. Vstupem do sítě Hitrádií sice ztratila něco ze své 

svébytnosti, na druhou stranu má za sebou zázemí silné společnosti. V poslední době 

sice získalo Hitrádio Vysočina velmi silnou konkurenci v podobě jihlavského 

dokrývače podobně formátované Evropy 2, nicméně se dá předpokládat, že si stanice 

svoji silnou pozici udrží i v budoucnosti. 

VIII.ZÁVĚR 

Lze tedy konstatovat, že ve sledovaném období došlo na jižní Moravě 

k vytvoření a konsolidaci poměrně obsáhlého spektra privátních vysflatelů. 

Z počátečního stavu, kdy žádné privátní rádio neexistovalo, zde nakonec vzniklo 

> DRESLER, Radek. Vzniká rodina Fajn rádií, zatím je čtyřčlenná. RadioTV: Rádia a televize - co se 
děje v éteru [online], 3.5.2005 [cit. 2006-05-20]. Dostupné z <http://www.radiotv.cz/radio-
clanky/3i57/vznika-rodina-fajn-radii-zatim-je-ctyrclenna.html> ISSN 1214-0279. 
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celkem dvanáct provozovatelů soukromého vysílání. U nich je pak možné vysledovat 

určité společné trendy - jednak odklon od náročného vysílacího schématu, plného 

mluveného slova a specializovaných programů, k víceméně všem přístupné produkci, 

díky které se většina stanic navzájem velmi podobá. Existují však i dvě výjimky, jež 

jsou specifické dokonce i v rámci celého Česka - náboženské Rádio Proglas a 

studentské Rádio Student. Dalším příznačným rysem je zapojování stanic do větších 

sítí, což se projevuje někdy i v jejich názvu (Rádio Kiss Hády, Rádio Hey Brno). V této 

souvislosti také existuje jedna velmi silná místní skupina rádií, ve kterých vlastní 

podíl Michal Plachý. Do ní patří rádia Krokodýl, Jih a Student. Během rozvoje 

privátního rozhlasového vysílání na jihu Moravy proběhlo také několik zajímavých 

kauz: například spor o frekvenci 103,4 MHz mezi rádii Brno Vale a Petrov, či svár o 

vyškovský kmitočet 89,1 MHz mezi rádii Kiss Hády a Krokodýl. 

V kraji Vysočina pak vznikl sice pouze jeden privátní broadcaster - Rádio 

Vysočina, nicméně za dobu své existence se stal velmi úspěšným a v rámci kraje si 

získal své pevné místo. Nabízí se také otázka, zda by kraj Vysočina další vlastní 

privátní stanici vůbec uživil. Navíc díky přesahu vysílačů z okolních krajů je rovněž 

paleta privátního vysílání na Vysočině poměrně velmi pestrá. Také Rádio Vysočina se 

zařadilo do silné programové sítě a stalo se nakonec Hitrádiem Vysočina. 

Toto je tedy současný stav privátního vysílání v obou krajích. Budoucí vývoj 

jistě významným způsobem ovlivní digitalizace rozhlasového vysílání, která v Brně již 

v současné době (květen 2006) začala. Dá se však předpokládat, že se do ní zapojí i 

současní provozovatelé analogového vysílání a že tudíž v éteru zůstanou i nadále. 
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SUMMARY 

This bachelor thesis describes beginning and development of private radio 

broadcasting in two regions of the Czech Republic: the Southern Moravia Region 

(Jihomoravsky kraj) and the Higlands Region (kraj Vysocina). The objective of this 

thesis is a description of private radio stations, that are situated in these regions; 

nation-wide stations as well as public service stations are not included. Important 

aspect of classification is a format of each radio station. During the period of 

communist government, all media were under the supervision of the Communist 

Party. After the Velvet Revolution in 1989, two ways of broadcasting were created: 

private media and media of public service. They differ in the way of funding: private 

media are funded especially from advertisement, on the other hand, media of public 

service are funded from concessionary charges. In the years 1991 - 2006 twelve radio 

stations set in in the Southern Moravia Region, and one in the Highlands Region. 

These stations have some similarities in their progression: recession from ambitious 

programmes to more easy ones for consumers, and engagement into bigger, fiscally 

strong networks. There are two rare stations in the Southern Moravia: religious 

station Radio Proglas and student station Radio Student. These stations have no 

equivalent in other parts of the Czech Republic. 

On the present, the structure of private radio broadcasting in the Southern 

Moravia Region and in the Highlands Region is formed and stabilized, but there is a 

question of future: what kind of changes can bring the digitazing of broadcasting, that 

has just started. 
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