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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam poskytovatelů prostoru na webcasting a simulcasting, kteří 

mají uzavřenou licenční smlouvu s OSA (tabulka) 

M+M spol. s r.o. První rozhlasová s.r.o. 
4S PRODUCTION, a. s. Rádio Bohemia, spol. s r.o. 
Agentura TRS spol. s r.o. RADIO BONTON akciová společnost 
AKJO Media s.r.o. Radio Contact Liberec spol. s r.o. 
AZ  Media a.s. Radio Černá Hora II. s.r.o. 
AZ Rádio, s.r.o. Rádio Dobrý den, spol. s.r.o. 
BROADCAST MEDIA S.R.O. Radio Krumlov, s.r.o. 
Centrum pro pomoc dětem a mládeži 
o.p.s. 

RADIO MORAVA s.r.o. 

DELTA MEDIA 
BROADCASTING,s.r.o 

Radio ProTon s.r.o. 

Detlev Roehn RADIO PUBLIKUM spol. s r.o. 
Domov sv. Anežky, o.p.s. RADIO RELAX s.r.o. 
Eleanes s.r.o. Rádio Samson spol. s r.o. 
EVROPA 2, spol.s.r.o. RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. 
FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. Rádio Student, s. r. o. 
FREKVENCE 1, A.S. Rádio Tep a.s. 
Gama media s.r.o. Radio Twist Praha s.r.o. 
HELLAX spol. s r.o. RADIO ZLÍN, spol. s r.o. 
Instant Media s.r.o. Rastafari, o. s. 
Jan Bezděk RITA CZ S.R.O. 
Josef Hejl - Radio Rubi Robert Grond 
JOSEF JONÁŠ RTV CHEB, K.S. 
Lagardere Active ČR, a.s. s12 Licencing UG 
LONDA spol. s r.o. Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska 

v Hlučíně 
Masarykova univerzita Stavovská unie studentů Ostrava, o.s. 
Matej Quarda-Radio Bublina Studentské univerzitní Rádio K2 o. s. 
MAX LOYD, s.r.o. Sylvie Vodičková 
Media Bohemia a.s. ULTRAVOX s.r.o. 
MEDIA MARKETING SERVICES, a. s. V plus P s.r.o. - Rádio Prácheň 
NONSTOP s. r. o. Západočeská univerzita v Plzni 
Ondřej  Čáp  
Petr Klimeš  
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Příloha č. 2: Schéma vysílání StreetCulture podle týdnů - duben 2014 (tabulka) 
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Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze dne 17.4.2014 

(text) 

 

EM: Jaké byly původní cíle SC? Jak se vyvíjely v průběhu činnosti a co z toho vzniklo? 

IJ: Ta úplně původní myšlenka, kde se to zrodilo, to byl můj studentský sen - ještě možná 

na střední škole a pak na vysoké škole. To bylo v době, kdy jsem si myslela, že to zůstane 

snem až do konce života. Nebylo to dostupné technologicky, nebyl internet, respektive 

nebylo možné vysílat přes internet. A to byly základní limity. Bylo by hrozně drahé si 

pořídit vysílací systém. Takže v době, kdy jsem ještě jako studentka začala dělat v ČRo, 

jsem měla za to, že to vždycky bude takový ten sen, co si budu po večerech snít a takhle 

mě to bude bavit. A nečekala jsem, že nastane o deset let později úplně jiná situace a bude 

možné si vlastní rádio založit. Po desetileté praxi na různých pozicích v ČRo a po tom, 

co jsem se spojila s Jirkou Malinou, jsme oba měli pocit, že bychom si mohli založit 

vlastní rádio, protože jsme schopní všechny ty věci kolem toho obstarat – tzn. zajistit to 

finančně, vytvořit koncept a dramaturgii, udělat vysílací schéma a vlastně tak zajistit celé 

vysílání rádia. 

Původně byl na začátku můj sen o ski rádiu. Bylo by to v zimě na horách, kde by ve všech 

českých resortech nebo ski areálech vysílalo naše ski rádio. Reklama by byla od různých 

poskytovatelů ubytování na horách, z různých lyžařských středisek. Přenášely by se 

závody a na všech svazích, v restauracích a ubytovacích zařízeních okolo by mělo hrát 

tohle ski rádio. Když jsme o tom začali potom s Jirkou na horách mluvit, tak jsme 

samozřejmě věděli, že by to nefungovalo, ale kdybychom to přenesli někam jinam, třeba 

by to šlo. Z původního ski rádia vznikla myšlenka street rádia - přesunout vysílání tam, 

kde je nám to oběma blízké – na street a do Prahy. Ale základ byl, že to nebude rádio 

někde v pátém patře paneláku, které bylo možné v té době dělat. Každý si mohl sám 

vysílat. Koncept, který nás napadl, jsme odnikud neznali – rádio ve veřejném prostoru 

v baru. Aby prosklené studio umožnilo lidem podívat se dovnitř. Ti, co jsou na baru 

můžou něco do vysílání říct, nebo se zeptat hosta. Aby to mělo komunitní princip, a to 

takový, že se lidi někde scházejí, o něčem se povídá. Hlavně aby to celé bylo otevřené a 

přístupné. 

 

EM: Vyskytla se při zakládání SC nějaká omezení/komplikace? 

IJ: Na tom začátku nebyly žádné komplikace. Ta představa byla celkem naivní – byl to 

sen, nebyl to bussiness plán. Nic přesně vytyčeného, jakože chceme mít za rok 30 pořadů 
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ve vysílání nebo za dva roky chceme mít takové a takové postavení na mediálním trhu. 

Vůbec ne. Začalo to prostě jako bláznivý nápad. Místo toho, abychom dali peníze na 

hypotéku, rozhodli jsme se, že je dáme do rádia, resp. do toho prostoru. Takže nás to do 

teď stálo už milion. Ale tím, že jsme to prostě chtěli udělat, tak jsme ty problémy na 

začátku neviděli. Ty začaly vyvstávat až v průběhu fungování a hlavně souvisely s tím, 

jak se StreetCulture rozšiřovalo. Začínali jsme ve dvojici, pak nás bylo osm a dneska je 

nás šedesát. Tím pádem narůstá zátěž těch prostor, zátěž organizační a zátěž toho 

vysílání… Ale na začátku jsme o ničem takovém ani nepřemýšleli. 

  

EM: Říkala jsi, že jste neměli žádný bussiness plán. Přemýšleli jste alespoň o tom, kdo 

je ta cílová skupina? Jestli to lidi budou využívat? 

IJ: Že bychom počítali s nějakou přesnou cílovkou, to ne. Měli jsme koncept vysílání ve 

veřejném prostoru a věděli jsme, že chceme fungovat jako mediální platforma, která 

poskytuje prostor jednotlivým komunitám, subkulturám, názorovým skupinám, nebo i 

jednotlivcům. Poskytuje prostor pro to, aby oni šířily myšlenky pro svoji komunitu. To 

nám připadalo jako docela nosný koncept. Samozřejmě jsme nevěděli, jestli to bude 

fungovat. Ale nejsme ten typ komunitního rádia, že my bychom byli nějaká komunita, 

která si pro sebe zakládá svoje rádio. Naopak byli jsme jednotlivci s nějakou profesní 

zkušeností, a nevěděli jsme o podobném konceptu, tak jsme to chtěli nabídnout. Základ 

oproti ostatním internetovým rádiím je také to, že nejsme playlistové hudební rádio. 

Základem měli být především rozhovory a autorské pořady – vlastní obsah. To, co se 

vysílá za hudbu je doprovod toho, o čem se mluví v pořadech. Hudba nikdy nebyla 

primární. Máme sice hodně pořadů o hudbě, ale nejsou to hudební pořady – moderátor 

nepouští a nekomentuje hudbu, ale zve si lidi z různých komunit a hudebních žánrů a 

mluví se - jsou to rozhovory a k tomu se pouští hudba. Ještě ten koncept měl v sobě jedno, 

od čeho teď upouštíme - byl tam prvek vzdělávání. Nějakým způsobem lidi učit, jak se 

dělá rádio. To byl začátek, byly jsme rozkročení tak, že jsme řešili, jestli jsme jako víc 

rádio ve stylu, že když někdo přijde, tak mu ukážeme, jak se to dělá a on může svoje věci 

vysílat nebo jestli jsme rádio zaměřené na vysílání a máme svoje posluchače. Prostě 

takové dilema mezi tím, jestli jsme víc zaměřený na ty lidi, kteří vytvářejí to rádio, aby 

se nějak rozvíjeli, nebo nás víc zajímá to, že na tom druhém konci bude někdo, kdo to 

poslouchá. 
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EM: A k čemu jste došli? 

IJ: No nakonec jsme se toho vzdělávání postupně pustili, protože smysluplnější nám 

přišlo to druhé. Když pořad dělá jednotlivec, který není napojený na nějakou skupinu, 

komunitu nebo subkulturu, tak většinou osloví docela málo lidí. Ukázalo se, že pořady, 

které za sebou mají nějakou výraznou obsahovou činnost, která nevzniká až tím, že si 

sem přijdou odvysílat svůj pořad, tak mají zároveň velkou skupinu lidí, která je 

poslouchá. 

To vzdělávání jsme odsunuli a děláme ho jinak. Spolupracujeme s Vyšší odbornou školou 

publicistiky. Studenti tu dělají praxe (i UJAK), ale hlavně vedu dílnu StreetCulture, kde 

studenti vysílají pod mým vedením. 

 

EM: Jaká je zpětná vazba od lidí? Zjišťujete si to nějak popularitu pořadů? 

IJ: Naším distributorem je PLAY.CZ, takže máme statistiky poslechovosti od nich. 

Používáme ještě Google Analytics, kde vidíme návštěvnost webu. Je tam pěkně vidět 

úměra, že pokud je pořad hodně poslouchaný, tak v ten den, nebo krátce před vysíláním 

přijde na web hodně lidí. Potom máme ještě StreetApp aplikaci, kterou taky používáme 

pro statistiky. 

Druhá cesta je přes jednotlivé pořady, které mají výraznou zpětnou vazbu přímo 

od svých posluchačů. Už se nedá říct, že bych ti řekla přesná čísla, ale tím, že jsou tam 

soutěže, tak pořady mají představu, kolik lidí se jim ozve. Protože je vysílání zaměřené 

hodně komunitně nebo někdy vlastně i kamarádsky, tak jsou posluchači zvyklí dávat 

odezvu přímo moderátorům. To je úplně jiná situace oproti třeba Českému rozhlasu, kde 

je skoro nemožné dostat přímou zpětnou vazbu od posluchače na nějaký odvysílaný 

pořad. Když už tak jen negativní. Ale dostat krátkou rychlou aktuální reakci na vysílání… 

Tady píšou posluchači moderátorům na Facebook nebo přímo sms. 

 

EM: Máte ambice se dostat do podvědomí i širšího okruhu posluchačů než místně 

příslušní Žižkováci/Pražáci? 

IJ: No rádi bychom fungovali vlastně pro celý svět, pro všechny, kdo rozumí česky. My 

jsme nikdy nebyli komunitní rádio v tom lokálním smyslu. Nikdy jsme ani neměli plán 

vysílat výhradně pro Žižkováky. To, v čem je to lokálně příslušné, je ten veřejný prostor. 

Nějaká část lidí, co tu vysílá, je ze Žižkova a má to blízko. Čili třeba se sem takhle i 

dostali, že se sem přišli podívat, nebo lidi, kteří sem chodí do baru nebo na koncerty, 

workshopy. V tom jsme ti lokální – prostorem. Ale to vysílání jako takové nikdo nebylo 
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určeno ani Žižkovu, ani Praze, ani jinak specificky – prostě ČR – prostě kdokoli je kdekoli 

a rozumí česky. Nejvíce posluchačů 91% je ČR a 6% Slovensko a pak jsou tam nějaké 

náhodnější výskyty v zahraničí. V městech z ČR je to jednoznačně Praha, aniž by to byl 

záměr. A pak je pro nás zajímavá ta genderová statistika. Aniž by to bylo plánované, tak 

jsme výrazně maskulinní rádio a to jak u posluchačů, tak co se týče moderátorů, nebo i 

ostatních, co se starají o prostor a dělají tady akce. 

Vysvětluju si to tak, že kluci bývají aktivnější v těchto neplacených aktivitách a kde 

můžou něco dělat, aby byli vidět. Může tam taky být něco v té souvislosti, že kluci chodí 

víc do baru, než holky. 

 

EM: V jakém právním vztahu jste s barem? Máte ho v pronájmu? 

IJ: Teď jsme obecně prospěšná společnost, jako základ fungování. Byli jsme nějakou 

dobu občanské sdružení - naše aktivity vysílací, vzdělávací byly pod o.s., zatímco bar 

provozoval Jirka Malina jakožto svoji živnost. Lepší pro fungování se nám jevilo to, na 

co jsme také přešli. Celé břímě je teď na občansky prospěšné společnosti, která má na 

starost celý prostor. Čili její hlavní činností jsou vysílací, vzdělávací a kulturní aktivity a 

vedlejší činností je bar. Takže celé je to sdruženo pod o.p.s., kde já jsem ředitelkou. Máme 

systém tříčlenné správní rady a tříčlenné dozorčí rady. Zároveň jsme tři zakladatelé té 

o.p.s. 

 

EM: Kolik máte dobrovolníků? 

IJ: Většina lidí, kteří tady vysílají, dělají i jiné věci, než že by jenom moderovali svoje 

pořady. Třeba správci prostor – to je taková skupina StreetCulture Community, tak to jsou 

kluci, kteří jsou zároveň barmani. To jsou naše zaměstnanci, to je jediná věc, za co se tady 

vyplácí peníze. Mají každý svůj pořad, to už dělají jako dobrovolníci. I o prostory se 

starají jako dobrovolníci, nebo když pořádají koncerty… Takže nakonec to vychází tak 

asi celkově 60 lidí se tu na všem účastí a 55 lidí z toho jsou moderátoři. Ten zbytek jsou 

lidi z dozorčí nebo správní rady, kteří nedělají vysílání. 

 

EM: Nové členy nabíráte, když máte volné sloty? 

IJ: Na začátku to samozřejmě bylo volnější, protože jsme 24hodinové vysílání 7 dní 

v týdnu potřebovali naplnit. Teď máme v podstatě vysílací schéma plné. To ale 

neznamená, že ho máme plné na několik let, to schéma se samozřejmě mění. Životnost 
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pořadu je přibližně 1,5 roku. Teď je ve vysílání 6 nebo 7 pořadů, které se udržely od 

začátku. 

U nás teď je průběžná obměna a spíš se snažíme získávat lidi na neautorské věci. Co je 

pro nás podstatně důležitější pro chod toho rádia, jsou totiž ty ostatní pozice. Můžu říct, 

že oželím klidně několik pořadů, které nám z vysílání vypadnou, ale neoželím to, když 

nemám správce prostoru, když nemám garanta programu, když nemám webeditora a 

podobně.  Všichni by chtěli dělat vlastní pořady. Zajistit obsah vysílání se dá velmi dobře 

dobrovolnicky, nebo na principu DIY -  všichni vysílají s nadšením jako dobrovolníci. 

Problém je získávat dobrovolníky na pozice, které nejsou úplně vidět v tom vysílání a na 

ty, které vyžadují docela velkou profesní zkušenost. Tam už potom lidi nemají důvod to 

dělat dobrovolnicky. Já a Jirka děláme dobrovolnicky velký objem práce, včetně těch 

složitějších vedoucích pozic a ještě to mecenášsky podporujeme, protože je to to „naše“ 

StreetCulture. Máme dvě děti a tohle je naše třetí dítě. A je to tak fajn. To je ten strop, 

proč nemůžeme sehnat dobrého člověka na marketing. Protože proč on by tohle dělal 

zadarmo, když se tím živí. A zároveň x zájemců na marketing, které jsme měli jako 

dobrovolníky, postrádali třeba ty zkušenosti profesní. Kdybych já chtěla odejít z pozice 

ředitele, nebo Jirka chtěl odejít z jakékoli pozice, kterou tady dělá, tak si myslím, že 

StreetCulture bohužel padne. Nedovedu si představit někoho, kdo by tohle dělal jako 

téměř fulltime job. 

Zkoumáme limity DIY rádia, nebo komunitního provozování vysílání. Zatímco v tom 

obsahu – vysílání – může nastat obměna, tam jsou dobrovolníci, tam to klape, tak 

v případě, že se nám zbortí personálně nějaké jiné pozice, tak je to průšvih. Pojede to sice 

nějakou setrvačností. Ale nikdo třeba nepovede bar, aby přinášel peníze. Nikdo nepovede 

rozvoj – tj. nebude shánět partnery a nějaké možné dotace a vůbec nějak dělat jméno 

StreetCulture dál, abychom měli určitou pozici. Tohle nevidí lidi, kteří vysílají, kteří si 

přijdou dělat svůj obsah. 

 

EM: Jak byste popsali „život“ rádia (jak funguje management, plánování, pravidelné 

či nepravidelné schůzky, jaká má rádio pravidla,...)? 

IJ: Máme strukturu o.p.s. s tím, že jednou do roka je oficiální setkání všech zúčastněných. 

Se StreetCultureCommunity, tedy s kluky, kteří se starají o bar a provoz, máme schůzku 

jednou měsíčně. Oficiální schůzku, kde řešíme problémy. Neoficiálně řešíme věci denně, 

a je to opravdu pondělí až neděle, žádný pracovní týden. Já jako ředitelka, a společně 

s Jirkou, řešíme všechny organizační věci. On má oproti mně na starosti technologické 
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věci, vývoj apod., já řeším zase účetnictví a finance. To je tedy vedení. Pod námi je 

skupina 5ti garantů, kteří mají pod sebou rozdělené pořady (cca 5- 6 každý). Garant dělá 

support při vysílání. Než začnou vysílat moderátoři, tak garant by je měl seznámit s tím, 

jak to ve studiu funguje, že se dělají pozvánky na webu, jak se pořady promují, že po 

odvysílání je potřeba nasadit reprízu. Udělají jim technické školení. A potom je další 

skupina – promotéři, nebo organizátoři koncertů – to je skupina asi pěti lidí, kteří 

organizují veškeré akce, které tady jsou – od jedné po tři (výjimečně čtyři) akce týdně. 

Pak už jsou to jednotlivé pozice – jako například webeditor (pokud je dobře tak ho máme, 

to je vlastně velmi těžko udržitelná pozice). Každý to dělá s nadšením dva měsíce a pak 

skončí. A na nás už je ta organizace velká a je třeba nějak věci na webu koordinovat. Není 

možné nechat pořady volně nahazovat věci, protože je v tom potom zmatek. Pak je také 

člověk, který se stará o techniku apod. Ale to není v té hlavní struktuře. 

 

EM:  Jste tedy vertikální nebo horizontální organizace? 

IJ: Přestože to by mělo být principem komunitních médií, můj názor je, že když se 

médium rozroste do takovýchto rozměrů jako my, tak horizontální vedení společnosti - to 

neexistuje. Protože by se všechno už dávno sesypalo. To je moje osobní zkušenost ze 

StreetCulture. Čím více se dává demokracie v rozhodování, znamená to tím více různých 

hlasů, které ale ti jednotlivci nikdy nedokážou zpracovat v  koncept, který by tomu rádiu 

pomohl či jej rozvíjel. A především nedokážou ten koncept realizovat. Dospěli jsme 

k tomu, že abychom to rádio udrželi, tak musí být daná jasná idea a vedení. Protože je 

strašně složité StreetCulture udržet. A čím méně lidí do toho mluví, tím to tomu rádiu více 

prospívá. My tu demokratičnost máme úplně jinde. A to právě v obsahu. My máme 

v současné době 30 pořadů (v celé historii jich bylo asi 60) a jejich obsah vyloženě na 

autorech. Dramaturgie naše není, dáváme prostor komunitám, nabízíme jim naší vysílací 

platformu. V rámci pořadů žádná naše dramaturgie není. Jakmile se dohodneme, že 

s někým budeme spolupracovat, tak už nezasahujeme. I v nasazování hudby je velká 

demokratičnost. 

 

EM: Jak dlouho dopředu plánujete vysílání nebo aktivity? 

IJ: Nikdy to není naplánováno dopředu, pořady startují průběžně a provozní věci řešíme 

opravdu denně. Máme stálé vysílací schéma, průběžně se obměňuje. Koncerty se 

domlouvají od půl roku dopředu až po nějakých 14dní. 
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EM: Jaké technologie používáte? 

IJ: Komerční technologie – SAM Broadcaster - ten máme normálně koupený, na tomto 

software vysíláme. Máme také opensource programy, jako například náš redakční systém 

Joomla. A třetím typem jsou aplikace a programy, které Jirka vyvíjí speciálně pro nás. 

 

EM: Inspirovali jste se v něčem v zahraničí? 

IJ: O žádném podobném konceptu nevíme, ani nám o něm nikdo nedal vědět, že by něco 

takového bylo. 

Ta vize nebo koncept byl od začátku jasný, ale nikde jsme to nedefinovali, že jsme 

komunitní nebo občanské rádio nebo neziskové. Tohle nebyl ten základ. Ale tím co 

děláme, to vypadá, že splňujeme tu definici. O to víc mě to zajímá, protože jestli 

splňujeme tu definici a sami jsme se tam dopracovali a ne tak, že bychom věděli, co máme 

splňovat.  

Komunitní médium ale musí být nastaveno tak, že se rozvíjí i daleko rychleji než velká 

veřejnoprávní instituce. Ta je samozřejmě zásadnější a s daleko větším dosahem, ale 

prosadit tam nějakou změnu a zavést ji tak, aby ven byla patrná venku, je daleko složitější 

než u těch pohotovějších komunitních rádií, který nemají tak složitou strukturu a mohou 

si to jednodušeji prosadit. Evidentně tam patříme, aniž bychom to v začátku věděli. 

 

EM: Co by Vám nejvíc pomohlo pro zlepšení chodu rádia? 

IJ: Rádi bychom od města dostali prostor, kde bychom mohli fungovat. Zároveň jsme 

uvažovali, abychom se zbavili přítěže baru a měli jsme nějaký příjem měsíční, tak že 

bychom to provozování baru pronajali. Samozřejmě za prvé je to po právní stránce 

náročné a hlavně my potřebujeme, aby ten bar žil a dýchal stejně jako StreetCulture. Není 

možné to někomu pronajmout, aby z toho vytvořil vlastní věc, která nebude fungovat ve 

spojení s tím, kdo sem chodí a proč sem chodí. Samozřejmě kdybychom někoho takového 

měli, tak to byla jedna z možností. Ale nestalo se.  

 

Dramaturgie: 

EM: Jaké je programové schéma vysílání? Máte nějaké stálé rubriky, nebo naopak 

pořady, které nemají svůj pravidelný vysílací čas a vznikají náhodně podle aktuálního 

dění a situace?  

IJ: No například s formátem rubriky vůbec nepracujeme. Jsou rubriky v rámci pořadů – 

například filmové okénko nebo výtvarné okénko – ale v programovém schématu 
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pracujeme pouze s pořady, které mají svůj pravidelný vysílací čas. Máme tři premiérové 

vysílací časy: 18:00 – 19:00, druhý je 19:00 – 21:00 a třetí je 21:00 – 23:00. Pokud jsou 

všechny obsazeny, tak se denně vysílají tři premiéry. Minimálně dvě jsou vždy. Pořady 

od 18.00 do19:00 jsme zavedli relativně nedávno, takže je tam ještě několik 

neobsazených míst. Každý pořad má dvě reprízy – podle přesného schématu – repríza se 

vždycky vysílá třetí a čtvrtý den po odvysílání premiéry. Celý den vysílání je složený 

z premiér a repríz, začíná v 9:00 a končí ve 23:00. A to co se hraje, když nejsou premiéry 

a reprízy je ta hudební playlistová část. Playlist je nasazovaný žánrově – máme totiž 

žánrové dny, aby byly pořady poskládané tak, aby si je posluchači lépe našli. Nemáme 

totiž obecného posluchače StreetCulture, který by si rádio zapnul, když se ráno probudí, 

a pak ho poslouchal cestou do školy nebo do práce a pak večer. To ne. My máme 

posluchače jednotlivých pořadů, takže ti jsou rozmanití, stejně jako zaměření pořadů. Pro 

to usnadnění máme hiphopové pondělí – tam se nasazují všechny premiérové hiphopové 

pořady plus ten playlist, který hraje, když se nevysílají pořady, je zaměřený na hiphop. 

Úterý je punk a tvrdší žánry, hardcore a metal a to samé s playlistem. Středa je 

elektronická, čtvrtek je magazínový, tedy pořady, které nejsou zaměřené na hudbu. Pátek 

je vyhraněný na StreetCulture Session – akustické a poloakustické koncerty, které se živě 

přenášejí a jsou za účasti publika. Sobota je podobná, jen jsou tam DJparty a produkce. 

Neděle je tematicky zaměřená na indie, alternativní a undergroundovou hudbu. 

 

EM: Zasahují nějak garanti do vysílání jednotlivých pořadů? 

IJ: Neměli by do toho nijak zasahovat. Jen to jen na autorech a to od momentu, kdy se já 

a Jirka domluvíme s autory pořadu, aby nám zapadal do StreetCulture – aby to byl typ 

pořadů, který posluchači budou očekávat, a aby to bylo něco nového, co ještě nevysíláme. 

Pokud se objeví nějaká komunita, která by chtěla vysílat, a my tady nic podobného 

nemáme, tak tomu dáme přednost. Garant jim pomůže technicky, s nasazováním pořadů 

s promováním apod. Popřípadě pokud mají nějakou nejistotu v tom, jestli mají ten pořad 

dobře udělaný, tak samozřejmě se můžou na toho garanta obrátit, ale spíš jde o ten 

support. 

 

EM: Krátkodobé a dlouhodobé plány? Jakým směrem se vydat? Co byste chtěli 

zahrnout, co tu ještě nemáte (jaké komunity, projekty apod.)? 

IJ: Abych pravdu řekla, uvažování o konkrétních komunitách to úplně nemám. Aktivně 

nevyhledáváme. Za prvé máme hodně plno a zatím se nám vyplatilo vždycky to, že si nás 
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komunity sami našly. Třeba naposledy Queer Noises, čili vysílání zaměřeno na 

čtyřprocentní menšinu. Nemáme třeba žádné křesťanské vysílání, nikdo takový si nás 

nenašel. Ani žádné vysloveně genderové orientovaný pořad nemáme, ale v některých 

holčičích pořadech se toto téma objevuje. Ale aktivně komunity neoslovujeme. Co děláme 

aktivně je hledání partnerů. A to ať obsahových, nebo finančních či mediálních. 

 

EM: S kým spolupracujeme z mediálních projektů? 

IJ: S kým jsme určitě propojeni jak obsahově, tak třeba i personálně, je Full Moon, tištěný 

hudební časopis. Tam máme velkou spolupráci – Apačka (ex-šéfredaktorka Full Moon) 

vysílá ve čtvrtek svůj pořad Latté Night. To je přesně ten typ spolupráce, kterou chceme 

dělat. Mají časopis a někde tu hudbu, o které píšou, potřebují hrát, tj. u nás v rádiu. Apačka 

ve svém pořadu promuje, co dělá FullMoon, zve si tam hosty, o kterých píšou apod. Tady 

prostě vidím jasné důvody, proč bychom to měli dělat. Ta spolupráce se perfektně úročí. 

My u nich máme zdarma reklamu v časopise, oni u nás mají bannery na stránkách, apod. 

Další věc, kterou chceme dělat, nebo letos děláme je soutěž 1Band2Play – pro mladé 

kapely, loni byla pro písničkáře (1Man2Play). Pořádáme ji společně s FullMoonem a 

festival Colours of Ostrava. Vyhlásí se soutěž, část porotců je z FullMoonu, část porotců 

je ze StreeCulture, část porotců jsou hudebníci. V našich prostorách jsou finálové i 

semifinálové koncerty. Všechno se přenáší živě do vysílání a vzniká z toho záznam, který 

se propaguje u nich i u nás… To jsou prostě věci, které mají smysl. 

Další podobný partner je Kids and Heroes – portál o punkové muzice. Mají jasně udělaný 

svůj obsah, které přenáší sem. Zároveň se ve spolupráci s nimi organizují i koncerty. 

Hodně těch pořadů, jako třeba Queer Noises, nebo BeYours (pořad i módní návrhářský 

web), to je propojení na bázi toho, že každý ten projekt už něco dělá sám. Není to typ 

spolupráce jako vzájemná výměna loga.  

 

Propagace: 

EM: Jaké kanály pro propagaci se vám nejvíce osvědčily? 

IJ: Především náš webový portál. U Facebook vidíme, že trochu odplouvá, ale je to také 

náš základní promokanál. Je hrozně důležité, že každý pořad má svůj web a svůj promo 

kanál. U některých třeba funguje, když si je posluchači najdou přes StreetCulture, a jiné 

si najdou přes konkrétní organizace nebo uskupení. Takhle získáváme nové posluchače – 

přivádějí si je moderátoři.   
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Největší přísun nových lidí nastává, když začne nový pořad. Například hiphopová 

komunita se umí velmi dobře promovat a získat tu svoji skupina, která je bude poslouchat. 

Nám se vždycky vyplatí, když dáme prostor úzce specializovaným hudebním nebo 

názorovým skupinám, které jinde v médiích nemají prostor. Například pořad Deadly 

Zone, o extrémní muzice. Sám Vilém, který ho připravuje, říká, že StreetCulture bylo 

jediné rádio, které jim dalo prostor. Tím pádem přitáhne celou tu komunitu, která z pozice 

velkého veřejnoprávního nebo komerčního média je minoritou, ale pro nás je to velká 

skupina. Takže paradoxně to platí tak, že čím specializovanější skupina, tím větší počet 

posluchačů. Zjistili jsme, že je pro nás dobré hledat mezery v médiích. 

 Dalšími způsoby propagace je například selfpromo v rádiu, selfpromo ve StreetBaru. 

Také plánujeme udělat takové „muzeum“ StreetCulture tady vedle v místnosti – byly by 

tam texty o nás, jak jsme se založili, jaké máme pořady, apod. Jednu z věcí, které bychom 

tam chtěli udělat je časová osa.  

Také docela dobře funguje náš distributor vysílání PLAY.CZ. Jsme tam vidět a leckdo se 

o nás může dozvědět. 

 

EM: Pořádáte venkovní akce? 

IJ: Čas od času organizujeme i outdoorové akce, například v rámci Zažít město jinak jsme 

měli pódium v Bořivojově ulici. 

 

EM: Řekni mi také něco o struktuře financování.. 

IJ: Jsme financováni ze tří různých zdrojů – první skupina jsou služby, který prodáme, 

druhá skupina financí je z grantů a třetí jsou mecenášské dary. To jsou převážně příspěvky 

od lidí, kteří se točí kolem StreetCulture (autoři, fanoušci nebo spřízněné kapely). Členské 

poplatky jsme měli jako občanské sdružení, ale to teď odpadlo, ta částka byla 1000Kč 

ročně. Stane se, že někdo přispěje i teď nějakým příspěvkem – třeba jeden člověk 

z dozorčí rady dal 150 tisíc, abychom mohli fungovat. A takhle to bylo do současnosti- 

takový koloběh, že jednou za čas byla nutné nějaký výrazný dar, abychom se nadechli 

k tomu jet dál. 

Začnu tedy spoluprací s MČ Praha 3, kterou se nám konečně podařilo navázat, i my 

fungujeme trochu jako promo kanál a oni pro nás. Ještě na konci roku 2013 jsme čerpali 

z tzv. rychlého granty (necelých 20.000 Kč). A letos jsme získali dvouletý grant na roky 

2014 a 2015 – na každý rok 75.000 Kč. To je sice marginální částka pro nás, ale 

v porovnání s ostatními podpořenými projekty jsme získali docela dost. Reálně je to tak 
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10% našich celkových nákladů, pokud vůbec. Takže to, že jsme takhle podporovaní, 

znamená, že těch zbylých 90% si musíme zajistit sami. 

Do toho roku 2013 jsme jeli jenom z vlastních zdrojů. Bez podpory, ač jsme vždycky 

cílili na to, abychom ji získali. Státní nebo jiné granty, oslovovali jsme mecenáše či jiné 

drobné partnery, kteří by sem něco přinesli. Odezva nebyla taková, která by nám mohla 

zajistit fungování. Dlouho dobu jsme to dotovali my – do ledna 2014 byl ztrátový i bar – 

takže i tady jsme dopláceli. Vlastně v současné době jsme v úplně nejlepší situaci, která 

se kdy stala – máme nějakou podporu od městské části, také se tu vyměnila parta na baru 

a podařilo se jim dostat bar do plusových čísel. A třetí věc – podpořil nás majitel domu, 

který nám snížil výrazně nájem. Poprvé jsme se vlastně dostali do situace, že nějakým 

způsobem normálně fungujeme a nemusíme počítat, z čeho příští měsíc zaplatíme 

poplatky a nájem. V takové situaci jsme byli, aniž by o tom věděli lidi, kteří tu vysílají 

nebo posluchači. Nebylo vůbec jasné, jestli přežijeme, i když jsme v to doufali. 

 

EM: Jak je to s poplatky kolektivním správcům autorských práv? 

IJ: To je věc, která se uvádí často, že OSA a Intergram je to největší zlo, a že to by 

pomohlo být od těchto plateb osvobození. V našich nákladech je to minimum. OSU a 

Intergram řešený přes našeho distributora PLAY.CZ, kterému platíme jakýsi balíček 

zahrnující i platbu za vysílání i ochranné autorské svazy. Ale protože máme veřejný 

prostor, tak platíme ještě za veřejnou produkci a za koncerty.   

 

EM: Jak to vypadá přes léto – letos jste měli otevřeno… 

IJ: No v létě odjedou lidi, kteří vysílají a i vlastně posluchači, takže ta návštěvnost je 

mizivá. Většinou jsme tedy o prázdninách rekonstruovali a měli jsme zavřeno, protože 

nás to jen hnalo do mínusových čísel. Letos jsme měli poprvé otevřeno a tím se to 

propadlo ještě víc. Zkusili jsme si, že si to nevydělá – platili jsme zahradu a barmany a to 

nám několikrát převyšuje ten příjem. Takže v létě vypínáme i vysílání. 

 

EM: Teď ke grantovým řízením. Získáváte peníze z různých zdrojů od městské části i 

soukromých sponzorů. Co je pro Vás ideální forma financování? 

IJ: Rozhodně si nemyslím, že městská část by měla nějakou povinnost, nám něco přidělat. 

Jirka i já jsme zastánci spíš sponzoringu a mecenášství, protože tam má ten člověk jasný 

důvod, proč nějakou věc chce podpořit. A je to za jasně stanovených podmínek. My se 

můžeme rozhodnout, jestli chceme, aby si tady nějaká velká firma dělala reklamu a jestli 
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my tím udržíme StreetCulture. Nebo jestli víme, že nějaký pán chce podporovat 

nezávislou kulturu a mediální činnost mladých lidí a dá nám na to peníze. Ač někomu to 

přijde nečisté, že je lepší dát pryč ruce od komerce a sponzoringu, tak pro mne je to 

vlastně transparentnější způsob.  U grantových řízení nevidím ten přímý důvod, proč nás 

chce ta konkrétní organizace podporovat. Spousta lidí v grantových komisích možná ani 

nemá zájem podobné věci podporovat oproti lidem, které nás podpoří mecenášsky. 

 

EM: Jaké jiné grantové řízení jste ještě zkoušeli? Něco jste dostali od Nadace O2 Think 

Big… 

IJ: Ano, na rozjezd StreetCulture Session. No ono ve všech řízeních je vždycky problém 

dostat něco na provoz rádia, což je pro nás to základní. To, že si k tomu děláme festivaly, 

nebo nějaké doprovodné akce je sice fajn, že na to dostaneme příspěvek, ale to 

neznamená, že udržíme v chodu vysílání StreetCulture. Všechny granty jsou soustředěné 

spíš na to, aby podpořili nějakou konkrétní akci nebo projekt. Například jsme žádali na 

Ministerstvu kultury v oblasti audiovize, na Ministerstvu školství na vzdělávací 

aktivity… Ale Městská část Praha 3 byla jediná, kdo podpořil celkový provoz kulturní a 

mediální vzdělávací centrum StreetCulture, což nám vlastně hrozně pomůže. Od Nadace  

O2 jsme dostali podporu na rozjezd té série StreetCulture Session, což bych také uvedla 

jako docela podstatnou věc. Letos jsme od nich už nezískali nic. Měli jsme připravený 

projekt, který umožní mladým kapelám si u nás pořídit zvukovou nahrávku (a pak ji 

případně vydat). Takže zase nějaký typ podpory mladým umělcům, podobně jako 

StreetCulture Session.  

 

EM: A dotace z Evropské Unie (například program Kreativní Evropa)? 

IJ: O dotace z Evropské Unie jsme nikdy nežádali. Vždycky bylo podmínkou mít 

zahraničního partnera, tedy u těch řízení, které by se nás týkaly.  Jde tam o velkou část 

spolufinancování (50%) a opět na projekty, nikoli na provoz. Znamená to pro nás tak 

velké časové i finanční zatížení, že bychom si nemohli dovolit ani tu žádost podat. Jenom 

to vypracování by nás stálo tolik energie. 

Oslovovali jsme také Nadaci Agrofert. Ti říkali, že se jim ten náš projekt líbí, ale ten 

měsíc zrovna změnili strategii a začali se zaměřovat na handicapované a sociálně 

znevýhodněné lidi. 

Oslovili jsme třeba Bakalu, Babiše, Lukašoviče…. Jedna kolegyně nám vytipovala na 

koho se obrátit. A vlastně dospěla k tomu, že je to pro nás problematické, protože projekty 
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pro mladé zdravé lidi přestaly být podporovaný, třeba i důsledkem krize. Všechno je 

zaměřené na starší lidi, nemocné či hendikepovaný, nebo na sociálně vyloučené. Říkala, 

že ještě před pár lety, by tohle mohlo mít docela kdekoli úspěch, ale teď je útlum. Ale 

samozřejmě je to informace od ní, která se v tom pohybuje. 

 

 

EM: Čeho se obáváte ohledně ustanovení legislativy pro komunitní média v ČR? 

JM: Jakékoliv strategické plány formované pro různé formy územních celků nebo 

jakékoliv úpravy zákonů a další legislativy státu, které by měly za cíl složitě popisovat a 

snažit se definovat fungování komunitních médií je naprostý nesmysl. Paradoxně dávají 

velký prostor korupci nebo zbytečnému lajdáctví ze strany poskytovatelů grantů a dotací 

a dokonce znamenají většinou stejné lajdáctví i korupci na straně druhé a to u samotných 

žadatelů. Česká republika - ale i EU potřebuje oproti regulovanému systému dotací 

naopak posílit formu mecenášství, které fungovalo mnoho stovek let a v posledních 

dekádách se rozpadlo. Oproti mechanickému přerozdělování státních peněz je 

mecenášství vhodné spojení s alternativní kulturou, protože je zaručené, že jedna strana 

chce doopravdy podporovat, jinak by peníze nedala, a druhá strana si toho přirozeně váží 

a také ví, že bude muset doopravdy něco udělat. Grantový systém by měl fungovat jako 

sekundární podpora, ale neměl by sloužit jako primární zdroj financování. I v kultuře a 

komunitních projektech musí fungovat pravidlo, že kde není poptávka, nemůže být ani 

odběr. Jinak budeme neustále svědky záhadných dotací projektů, které nikoho 

nezaujmou, přesto dostanou podporu na svůj „jiný přístup k tématu“. 

 

EM: Kdyby se zavedly nějakým způsobem komunitní média, jaká forma by pro vás byla 

ideální? Například v ohledu financování? 

IJ: Já si myslím, že jediný možný způsob je vícezdrojové financování. Samozřejmě by 

bylo skvělé, kdyby se objevil ten někdo a dal nám balík. Ale my jsme s tím smíření, že 

jinak než z více zdrojů to není možné. Něco bude muset být z našeho prodeje služeb, něco 

může být z drobného mecenášství od komunit a těch, co vysílají na StreetCulture. A další 

věc jsou granty. 

 

JM: Hlavní motto financování, by mělo být, že ta organizace, byť nezisková, by se měla 

chtít poprat o svůj stav. Měla by se umět rvát o to, že chce žít, a nejenom být nešťastná, 

že nedostane příděl od státu. Protože je to v určitým ohledu takové kapesné. A když si 
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organizace zvykne, že ho má, tak pro to nic moc nedělá. Nemělo by to být nastavené ve 

smyslu: „Abychom fungovali, tak potřebujeme tolik“. My platíme autorským svazům, 

protože prostě taková je legislativa a musíme platit. A pro nás je to velká zátěž, na kterou 

nám třeba sponzoři moc nechtějí přispět. Když řekneme nějakému sponzorovi, no 

bychom chtěli podpořit, abyste nám dal každý měsíc tolik a tolik OSE, tak to není úplně 

atraktivní.  

  

IJ: Jak to máte ohledně reklamy? Do jaké míry? 

JM: Rozhodujeme se subjektivně, ale pokud je to něco, co je komerční, ale nám je to 

sympatické a nebráníme se vůbec. Je to dané tím, aby se nám ta reklama líbila a bylo tam 

určité souznění. Máme nějaký kodex. Například Prager Cider, to je sympatická firma, a 

naše partnerství je, že nám dávají levnější nákupní cenu a tím nás vlastně trochu 

sponzorují. Ale v některých případech je to otázka, na kolik je to reklama a na kolik 

kamarádství. 

 

IJ: Chtěli bychom si reklamu určitě regulovat sami. Jsme rádi, když nás někdo osloví a 

když to klapne. Ale třeba teď se profilujeme jako nekuřácký prostor s veganským 

občerstvením, takže kdyby nás chtěla sponzorovat tabáková firma, tak je to v rozporu 

s tím, co děláme. Chtěli bychom si to regulovat a držet. 

 

EM: Měli byste zájem o licenci na vysílání?  

IJ: Otázka je, jak moc by stát sešněroval samotné vysílání. Pokud by to zasahovalo do 

obsahu, tak to by byl problém (jako sprostá slova apod.), protože ten my vlastně 

neurčujeme.  

 

JM: RRVT kontroluje v intencích zákona, hlídá, jestli nebyl porušený zákon s nasazením 

reklamy, se skrytou reklamou, sprostá slova a tak dále. Ale potom i hlídá, na co byla 

licence udělena a zda to splňuje. Kdyby do toho vstoupily komunitní média, kterých by 

bylo strašně moc, tak se situace značně zkomplikuje. Kdo to bude posuzovat? Místní 

správa nebo to půjde centrálně? Například Martin Stropnický, tomu záleží na tom, co se 

na Žižkové děje. A takových lidí, když se rozseje více, tak to může fungovat. Komunitní 

médium je o tom, že mu věří ten, kdo je hned nad ním. Já si myslím, že ta společnost na 

to ještě není připravená. 
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EM: A zajímalo by vás vysílání na FM? Ulehčilo nebo přitížilo by vám to? 

JM: Všichni se donedávna oháněli tím, že kdo nemám FM, tak jako by nebyl. Pro nás to 

není něco, o co bychom usilovali. Nikdy bychom nedostali celoplošnou frekvenci, ale 

lokální, ale tak se vlastně neprofilujeme. Internet v rádiích, to je něco, co by pro nás 

zahýbalo trhem. 
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Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s Kateřinou Kalistovou ze dne 18.4.2014 (text)  

 

EM: V roce 2012 jste působila jako předsedkyně RRTV a tedy v době, kdy RRTV 

vyhlásila veřejnou diskuzi týkající se možnosti zavedení komunitních médií do mediální 

krajiny ČR. Kdo byl iniciátorem této myšlenky? 

KK: V podstatě to byla má iniciativa, kterou jsem vyjevila na zasedání RRTV, Rada s ní 

souhlasila a následně jsme vyhlásili veřejné konzultace. Na mnoha mezinárodních fórech 

a konferencích, které jsem navštěvovala, bylo téma komunitních médií poměrně hojně 

zastoupeno v nejrůznějších panelech a diskuzích. Takže jsem se o tuto tématiku začala 

zajímat intenzivněji už před těmi 5 lety, kdy jsem do Rady nastoupila. Zjistila jsem, že 

Česká republika je takový exot v tom smyslu, že se u nás stále nic neděje – tento typ médií 

zde není, přestože to všude jinde funguje, v západních zemích dokonce velmi dobře.  I v 

zemích bývalého východního bloku se o implementaci třetího typu vysílání alespoň 

pokusili, přestože někde to funguje relativně méně úspěšně, někde více. Vycházela jsem 

zkrátka z předpokladu, že určité názory se u nás nemají šanci se dostat do médií – ať už 

jsou to komerční nebo veřejnoprávní média. Líbilo by se mi, kdyby tady nějaké takové 

médium fungovalo, například rádio.  

 

EM: Jak probíhala práce pracovní skupiny Komunitních médií, kterou RRTV 

ustanovila v květnu 2012?  

KK: Komunitní média není věc čistě akademická, aby stačilo pouze stanovit, jak to má 

vypadat, právníci by vytvořili zákon, který by se nějakým způsobem transponoval do 

našeho právního řádu, a tím to skončilo. Takhle to nefunguje. A proto je potřeba, aby ta 

iniciativa vzešla zezdola -  aby občanská společnost, skupiny, menšiny či komunity, které 

na tom mají zájem, aby si to nějakých způsobem „vynucovaly“ na státu. Ale u nás se 

tomu tak neděje. Já jsem si myslela, že RRTV musí udělat osvětu, aby se vědělo co to je 

tento typ médií, co nabízí atd. Proto jsme postupovali touto cestou. Byl to vlastně úplně 

první počin Rady v otázce takovýchto veřejných konzultací, kdy se nějakých způsobem 

budou propírat témata v médiích. Zvolili jsme spolupráci s mediálním odborníkem Nicem 

Carpentierem, který tomuto sektoru velmi rozumí. Většího odborníka jsme asi ani získat 

nemohli. Poskytl nám úvodní teoretickou část našeho pracovního materiál nazvaného 

Komunitní média. Dále tam byly uvedeny praktické příklady, jak tento sektor může 

fungovat.  
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Počítali jsme s tím, že bude větší zájem. Čekali jsme na reakce a dostali jsme 

pouze 26 dopisů. Překvapilo mne, že to nebylo od komunit/skupin/neziskovek, jak jsme 

si představovali. Napsali nám například z rádia Proglas, i když to je trochu atypické, jaké 

problémy v praxi řeší a co by bylo dobré zohlednit při přípravě nového zákona. Přišlo 

hodně dopisů, které to podporovaly, ale pouze v té obecné rovině, a všechny více méně 

z akademických pracovišť. 

Pak se sešla pracovní skupina, která měla k dispozici tyto podklady. Vlastně se to 

v tu chvíli uzavřelo s tím, že to zůstává stále do budoucna otevřenou otázkou. Já jsem teď 

v jiné pozici, a to na MKČR, které je zodpovědné za mediální legislativu. Plánujeme 

uchopit téma komunitních médii a věnovat mu prostor v novém zákoně o televizním a 

rozhlasovém vysílání, ale pořád tu chybí ta druhá složka – aktivní komunikace 

s občanskou společností. Je nutné, aby o to byl zájem, aby tady nevznikla jen ta možnost. 

Iniciativy se musí chopit ty subjekty, které by mohli být provozovateli komunitního 

vysílání.  

 

EM: Pokud vím, Henry Loeser v roce 2012 přišel s návrhem mediálního zákona Je 

tento text k dispozici?  

KK: Henry Loeser přinesl v roce 2012 na konferenci v Telči materiál – návrh mediálního 

zákona. Jsme s tímto materiálem seznámení, ale neplánujeme s tím nějak pracovat. 

Představujeme si, že bychom se spojili s nějakým akademickým pracovištěm, které by 

pro nás vypracovalo nový materiál, který by shrnul všechny zahraniční zkušenosti a 

způsoby konkrétního fungování, financování, ukotvení a navrhl nám nejlepší způsob, jak 

by to mohlo fungovat v České republice. Debata stále probíhá a bude probíhat 

s akademickým pracovištěm, aby to nebyla jen práce MKČR. Potřebujeme oporu 

v akademické obci.  

 

EM: Jaké máte tedy plány pro blízkou budoucnost? 

KK: Uvidíme podle zmíněného výzkumu akademické obce. Samozřejmě můžeme vést 

nějakou formu veřejných diskuzí – bude to mít pravděpodobně větší dopad, než když to 

iniciovala RRTV, což je malý úřad. MKČR má jiné postavení. Otázka je – když o to není 

zájem – jestli není něco špatně v české společnosti. To není jen o penězích od státu, které 

samozřejmě musejí být, aby byla zajištěna určitá nezávislost. Práce v komunitních 

médiích je založena na dobrovolnictví. A nejsem si jistá, zda je na to Česká republika 

připravená. 
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EM: Myslíte si, že je možné, že poptávka po komunitním vysílání není, protože 

například vzniklo po revoluci více než 80 stanic a lidé neměli potřebu třeba doma 

vysílat? 

KK: Po revoluci určitě zvítězil kapitalismus s tím, že přinesl komerční rádia a vůbec se 

neuvažovalo nad tím, proč by něco takového mělo vznikat, když si člověk najednou mohl 

„říkat co chtěl“. Já si nicméně myslím, že dnes ta potřeba je na místě. I vzhledem k tomu k 

jakým dochází například majetkovým posunům na mediální scéně. A bude docházet i dál. 

Může se pak stát, že média v ČR budou vlastnit dvě nebo tři oligarchické finanční 

skupiny. Nutné musí časem dojít k nějakému zdeformování mediální diskurzu, takže typ 

komunitních médií bude nabývat na důležitosti v čase. 

 

EM: Jakou platformu byste viděla jako ideální pro komunitní rádia? Internetové 

vysílání nebo analogové? 

KK: Na internetu může každý vysílat, co chce. Podle mne je důležité, aby se komunitní 

rádia dostala na analog. Existují třeba hyperlokální komunitní rádia, která vysílají na 

vesnici, kde pro internet prostor není. Co funguje hojně v Německu, jsou stanice pro 

důchodce. Lidé odejdou v 60ti letech do důchodu, ale ještě jsou produktivní z dnešního 

pohledu. Tak provozují rádio pro své vrstevníky. Samozřejmě takové vysílání s sebou 

nese úplně jiné finanční náklady, proto se stát nemůže vzdát spoluodpovědnosti ani po té 

finanční stránce. To bude nejvíce ožehavá věc, jak vymyslet „komise“, které budou 

jednotlivé projekty hodnotit a vybírat. Musí být zachována transparentnost a nezávislost 

komise. Tohle by měla zodpovědět studie, kterou si chceme nechat zadat. Aby nemohlo 

dojít k vybírání jednotlivých subjektů podle politickým nálad nebo výsledků voleb.  

 

EM: A byla byste pro lokální frekvence s malým dosahem – třeba 5km? Nebo to nebude 

dostačující? 

KK: Já si myslím, že by se to takhle omezovat nemělo, samozřejmě záleží na typu 

komunity. Třeba 5W bude v nějaké vesnici stačit, ale ve městě těžko. Proto bych to 

neomezovala výkonem. I když samozřejmě velkovýkonné kmitočty už nejsou, ale 200W 

k dispozici je. 

 

EM: Jaký by podle Vás byl ideální model financování? Například kombinace 

z koncesionářských poplatků, od soukromých stanic a výdělek stanice? 
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KK: To je další věc, na kterou by měla odpovědět ta studie. Musíme však uvažovat i 

prakticky, aby nám zákon prošel poslaneckou sněmovnou. Nedokáži si představit, že by 

se to kombinovalo z koncesionářských poplatků nebo z peněz od soukromých vysilatelů. 

Byla by taková lobby, že by to nemělo šanci na úspěch. Ideálně by to mělo být 

financováno z rozpočtu kapitoly MKČR, nebo z navýšené kapitoly RRTV. Ale bavíme 

se o hrozně malých částkách. Kdyby dejme tomu příští rok byl přijat ten zákon a od roku 

2016 by tady ta možnost byla, a kdyby do roku 2020 vznikla tři rádia, která budou 

udržitelná, tak jsou to náklady v řádech jednotek miliónů ročně, což je ve státním rozpočtu 

i v rozpočtu MKČR marginální částka. 

Tím, že je to založené na dobrovolnické práci, jsou vždy maximálně jeden či dva 

zaměstnanci. Otázka k financování je ta, jestli financovat provoz, nebo jestli přispívat na 

akce, nebo kombinace obojího. Myslím, že je lepší zajistit provoz, aby mohli fungovat. 

A to co získají nad rámec, ať využívají na další aktivity.  

 

EM: Takže neuvažujete o financování z měst či městských částí? 

KK: Máme (pozn. RRTV) víceméně negativní zkušenosti s něčím, čemu se říká redakční 

nezávislost. Města, která přispějí na provoz rádií, mají zájem, aby se tam prezentoval 

nějaký konkrétní obsah. A to by bylo smrtící pro celou sféru komunitních médií.  

 

EM: A jak zajistíte nezávislost, když to bude financované z navýšeného rozpočtu 

RRTV? Pořád tu bude ten kontrolní orgán… 

KK: To bude právě ten největší oříšek. Stále ale platí, že když bude peníze přidělovat 

státní orgán, jako v Británii například Ofcom, tak je na to víc vidět a oni musejí vše 

důkladně zdůvodňovat. Přidělení licence je přezkoumatelné soudem, takže na ten subjekt 

i komisi bude hodně vidět. Na obcích na to tolik vidět není a může nám to začít ujíždět 

někam jinam, než jsme chtěli.  Například město Vídeň sice dává ohromné finanční 

prostředky na feministickou stanici Orange, ale v České republice jsme pořád trochu 

někde jinde.  

 

EM: Zmínila jste britský Ofcom. V UK je velmi specifická situace - komunitní stanice 

mohou mít financováno až 50% příjmu financovaných z reklamy – jak se stavíte 

k tomuto příjmu neziskových subjektů? 

KK: Nevadilo by mi to. Je prokázáno, že reklamy, které jsou vysílány v komunitních 

rádiích, jsou takové, které by v běžných typech médií odvysílány nebyly, protože jsou 
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speciálně určené pro tu komunitu, která komerční kanály neposlouchá. Není to 

konkurence pro komerční kanály. To byla také jedna z věcí, kterou jsme se zabývali v 

pracovní skupině, kde byl zástupce soukromého sektoru. Pro ně je to nepřijatelné, taková 

věc by neprošla sněmovnou. Ale pokud se pokusíme něco podobného zavést nebo ne, to 

nemohu v téhle fázi říct. Opět to závisí na zmíněné akademické práci a konzultacích 

v rámci pracovní skupiny na MKČR. To by mělo být ukončeno do konce roku 2014. 

 

EM: Už jste si nějakou studii zadali? 

KK: Ne, ale je to otázka týdnů. 

 

EM: Která země je pro Vás inspirací, kde podle Vás komunitní média fungují dobře? 

KK: Myslím si, že například Rakousko má velmi rozmanitou síť progresivních 

komunitních stanic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


