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Anotace (abstrakt) 

Tato diplomová práce si klade za cíl popsat a vyložit fenomén komunitního 

rozhlasového vysílání.  V České republice tento sektor není legislativně ukotven, aby 

doplnil duální systém komerčních a veřejnoprávních stanic, přesto zde stanice tohoto 

typu existují. Jako předmět případové studie jsem si zvolila internetové rádio zaměřené 

na vysílání městských subkultur - StreetCulture, které považuji za jedinečný úkaz na 

českém mediálním trhu. Stanice svou specifičnost dokazuje širokým obsahovým 

záběrem, protože působí jako platforma pro velké množství různých komunit a je 

propojena s veřejným prostorem, že kterého vysílá.  

V analytické části práce zjišťuji, jakým způsobem naplňuje rádio StreetCulture 

čtyři základní aspekty komunitních médií podle definice mediálního teoretika Nica 

Carpentiera: komunitní rozměr, alternativní rozměr, občanský rozměr a rhizomatický 

rozměr. U každého z těchto aspektů jsem se pokusila nastínit, jakým způsobem se 

vztahuje ke stanici StreetCulture z hlediska fungování organizace, jak se promítá 

v obsahové složce vysílání a jakým způsobem jsou jednotlivé aspekty reflektovány také 

v mimovysílacích aktivitách této občansky prospěšné společnosti.  

Cílem této práce není vyvodit všeobecně platné závěry, které by bylo možné 

aplikovat na ostatní komunitní stanice u nás, ale nabídnout detailnější pohled na 

fungování stanice StreetCulture a podnítit budoucí možný výzkum v této oblasti. 

 

 



   

Abstract 

This diploma thesis aims to describe and explain the phenomenon of the 

community radio broadcasting. Despite the fact, that this sector has not been 

implemented in the Czech media system to supplement the dual system of public and 

private stations, broadcasting of this type does exist. As a subject of my case study I 

chose the internet radio StreetCulture as I consider it to be a unique example within the 

Czech media market. StreetCulture proves its specificity with a very wide range of 

contents. It acts as a platform for a large number of different communities and it also 

interconnects the participants within the public space StreetBar. 

The analytical part of the thesis investigates how this radio station fulfils four 

basic dimensions of community media as defined by the media theorist Nico Carpentier: 

community aspect, alternative aspect, civil aspect and rhizomatic aspect. For each of 

these specifics I tried to demonstrate how it relates to the StreetCulture radio station 

concerning both the organization and content of the broadcast and how it is reflected in 

various non-broadcasting activities of StreetCulture. 

The aim of this study is not to draw general conclusions which could be applied 

to other community stations in the Czech Republic. It rather offers a detailed insight 

into the functioning of the StreetCulture radio station and it prospects to encourage the 

possible future research in this area. 
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků):
     Tato práce si klade za cíl popsat a vyložit fenomén komunitního rozhlasového vysílání 
městských subkultur. Důraz je kladen na motivace vedoucí k vysílání stanic tohoto typu, 
jejich organizační strukturu, normy regulující jejich vysílání, doprovodné aktivity  i 
participaci posluchačů. V západoevropských zemích hrají neziskové stanice důležitou roli 
prostředníka v procesu sociální a kulturní inkluze. V České republice však chybí sektor, 
který  by doplnil duální systém komerčních a veřejnoprávních stanic. V teoretické části tedy 
proto zohledním i legislativu České republiky, neumožňující umělcům, kulturním aktivistům 
či studentům intervenovat do veřejného prostoru prostřednictvím komunitních rozhlasových 
stanic. 
         V analytické části práce se podrobně zaměřím na vysílání Radia 1, které zaujímá v 
mediální krajině České republiky velmi ojedinělé místo. Přestože se jde o komerční 
rozhlasovou stanici, v určitých ohledech naplňuje funkce komunitního rozhlasového vysílání 
pro městské subkultury a vyčnívá tím ze sektoru komerčních médií. 
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Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se 
stručnou charakteristikou jejich obsahu):

1.Úvod          
V této části stručně nastíním důvody pro výběr tohoto tématu, základní charakteristiku 
problematiky a dosavadní zpracování tématu. Věnovat se budu také institucím, které se 
komunitním vysíláním zabývají.

2. Využití médií pro komunitní účely
Cílem této části práce je zmapovat  typy komunitních médií a jejich právní statut ve 
vybraných evropských zemích.
               a) Vymezení pojmu komunitní médium
               b) Historie
               c) Komunitní média dle typu média
               d) Komunitní média dle uživatele
               e) Legislativa

3. Fenomén komunitního rozhlasového vysílání
Tato část diplomové práce pojedná konkrétněji o neziskovém komunitním rozhlasovém 
vysílání. Uvede do kontextu jeho historii i formy, kterými lze vysílání provozovat. V 
poslední části podrobně analyzuji motivace, které vedou členy  komunity  k participaci ve 
vysílání rozhlasu.
                 a) Vymezení pojmu              
                 b) Historie komunitního rozhlasového vysílání
                 c) Organizační struktura 
                 d) Legislativní ukotvení
                 e) Motivace k provozování komunitního rozhlasu
                 
4. Subkultury městkých populací
V této části vymezím terminologii v oblasti městských subkultur. Pokusím se na konkrétních 
příkladech stanic představit typy komunitního vysílání městkých subkultur, které se v 
mediální krajině Evropy objevují.
                 a) Vymezení pojmu
                 b) Klasifikace subkultur
                 c) Aktivity a komunikace
                 d) Rozhlasové stanice sloužící městkým komunitám

5. Kulturní kapitál
Tato část práce se bude zabývat souvisejícími otázkami životního stylu, kulturního kapitálu, 
a kulturní aristokracie tak, jak je definuje Pierre Bourdieu.                
                   a) Vymezení pojmu
                   b) Význam komunitního vysílání pro městské subkultury
                   c) Komunitní vysílání ve městě jako nástroj kulturního aktivismu
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6. Radio 1
V analytické části popíši základní rysy komplexního diskursu Radia 1 a zaměřím se na 
vybrané procesy a techniky, kterými stanice získává pozornost specifických cílových skupin 
městské populace. Důraz bude kladen především na pořady, které reprezentují městské 
subkultury. Analýza diskursu Radia 1 vychází z kritické analýzy  diskursu podle Normana 
Fairclougha.

7. Shrnutí
Závěrečná část sumarizuje poznatky z analytické části a shrne situaci komunitních médií v 
Evropě, které se věnovala teoretická část.

6. Radio 1
V analytické části popíši základní rysy komplexního diskursu Radia 1 a zaměřím se na 
vybrané procesy a techniky, kterými stanice získává pozornost specifických cílových skupin 
městské populace. Důraz bude kladen především na pořady, které reprezentují městské 
subkultury. Analýza diskursu Radia 1 vychází z kritické analýzy  diskursu podle Normana 
Fairclougha.

7. Shrnutí
Závěrečná část sumarizuje poznatky z analytické části a shrne situaci komunitních médií v 
Evropě, které se věnovala teoretická část.

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):
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Současné budu čerpat  z dokumentace Ministerstva kultury, které se problematikou 
komunitních médií v České republice zabývá. Dalším zdrojem bude archiv Evropské Unie, 
kde jsou k dispozici materiály k tématu. V analytické části bude hlavním podkladovým 
materiálem vybraný  týden vysílání Radia 1,  jako doplňující materiál budou použity  osobní 
rozhovory s moderátory a programovým ředitelem Radia 1.
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modelem vzniku státu, vlivem státu na formování ducha či zda teoretické modely 
konstruované ze studia francouzské společnosti lze přenést i na jiné národní a civilizační 
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Bristol: Intellect, 2011.
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Úvod 

 

„Rozhlas by mohl být tím nejlepším komunikačním aparátem 

veřejného života, rozsáhlou potrubní sítí. Tedy v případě, že by 

dokázal přijímat stejně dobře jako přenášet, umožnil posluchači 

mluvit stejně jako poslouchat, včlenil by jej do vztahů, místo toho 

aby jej izoloval.“1 

Bertold Brecht, 19322 

 

Komunitní média najdeme téměř všude na světě: v bolivijských komunitách na 

těžbu cínu, mezi feministkami ve Vídni, vysílají i vysokoškoláci ve Slovinsku, zdravotně 

postižení v Číně nebo romská menšina na Slovensku. Komunitní média jsou fascinující 

a velmi rychle se rozvíjející částí mediálních systémů. U nás tento typ médií není 

legislativně ukotven, nicméně existuje – nejschůdnější cestu k provozování nabízí prostor 

internetové sítě. Samozřejmě, že internetové rozhlasové vysílání není dostupné všem, 

a proto je vhodné jen pro určité komunity – jednou z nich jsou bezesporu městské 

subkultury, na které jsem se v této práci zaměřila. Důvodem pro výběr právě tohoto typu 

vysílání byl můj osobní zájem o tuto oblast.  

Londýn má stanici NTS, New York WYNE, Los Angeles má Dublab, v Glasgow 

vysílá SubCity Radio, Amsterdam má své jedinečné Red Light Radio a Berlín se může 

pochlubit nedávno založeným Berlin Community Radio. V Praze sídlí neméně zajímavé 

rádio StreetCulture. Všechna tato komunitní rádia mají jedno společné – jsou to takové 

městské „potrubní sítě“, pokud použiji citát Bertolda Brechta. 

Jako předmět případové studie jsem si zvolila internetové rádio StreetCulture, 

které považuji za jedinečný projekt a raritní úkaz na českém mediálním trhu. Stanice svou 

specifičnost dokazuje velmi širokým obsahovým záběrem, protože působí jako platforma 

pro velké množství různých komunit. Velmi přesvědčivé je rovněž nadšení zúčastněných 

dobrovolníků, kteří vytvářejí celkem 30 autorských pořadů. V neposlední řadě je 

příznačné také propojení živého vysílání s veřejným prostorem baru StreetBar v pražské 

čtvrti Žižkov. Toto jsou důvody, proč jsem si StreetCulture vybrala jako výzkumný 

                                                            
1 The radio would be the finest possible communication apparatus in public life, a vast network of pipes. 
That is to say, it would be if it knew how to receive as well as to transmit, how to let the listener speak as 
well as hear, how to bring him into a relationship instead of isolating him. 
2 BRECHT, Bertold. „The Radio as an Apparatus of Communication“. 1932. In Brecht on Theatre [Online]. 
[cit. 25. dubna 2014]. Dostupný z: http://www.medienkunstnetz.de/source-text/8/ 
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předmět pro svou práci. Internetové rádio StreetCulture je neziskovým subjektem a 

udržitelnost svého fungování se mu podařilo dokázat tím, že už třetím rokem vysílá 7 dní 

v týdnu a 24 hodin denně pouze s výjimkou letních prázdnin.  

Oproti původní tezi své diplomové práce jsem se odklonila především v empirické 

části. Mým záměrem bylo prozkoumat, zda Radio 1 naplňuje v některých svých faktorech 

komunitní vysílání. Teze jsem podávala v roce 2012, ale situace na mediálním trhu se od 

té doby značně změnila. Po hlubším prozkoumání tématu jsem došla k závěru, že pro můj 

výzkum bude mnohem přínosnější zaměřit se na vysílání rádia StreetCulture. Komerční 

Radio 1 spadá od roku 2013 pod mediální skupinu Radio United (čítající také rádia Kiss, 

Beat, Country, Rádio 1, Signál, Spin) a jeho minulost, kdy nelegálně vysílalo pod názvem 

Radio Stalin z prostoru pod letenským pomníkem, je téměř tím jediným, co jej v současné 

době spojuje s komunitním vysíláním.  

Co se týče metodologie, rozhodla jsem se zvolit metodu exploratorní případové 

studie, ve které zjišťuji, jakým způsobem naplňuje rádio StreetCulture čtyři základní 

aspekty komunitních médií podle definice mediálního teoretika Nica Carpentiera: 

komunitní rozměr, který se zaměřuje na přístup a zapojení komunity; alternativní rozměr 

týkající se jak obsahu, tak struktury fungování; občanský rozměr, který zahrnuje aspekt 

teorie občanské společnosti a čtvrtý, rhizomatický rozměr.3 U každého z těchto aspektů 

jsem se pokusila nastínit, jakým způsobem se vztahuje ke stanici StreetCulture z hlediska 

fungování organizace, jak se promítá v obsahové složce vysílání a jakým způsobem jsou 

jednotlivé aspekty reflektovány také v mimovysílacích doprovodných aktivitách této 

občansky prospěšné společnosti.  

Cílem této práce není vyvodit všeobecně platné závěry, které by bylo možné 

aplikovat na ostatní komunitní stanice u nás. Ve své studii se však pokusím nabídnout 

detailnější pohled na fungování stanice StreetCulture a zjistit, zda ji můžeme považovat 

za komunitní vysílání. 

Téma komunitních médií je v našem akademickém prostředí relativně nové, 

přesto jsem dohledala několik absolventských prací, které se touto tematikou zabývají. 

Za zmínku rozhodně stojí bakalářská práce Karolíny Bělohlávkové, studentky filologie 

z Univerzity Palackého v Olomouci, která se věnovala komparaci studentských 

komunitních rádií. Dále téma komunitních médií zkoumala také Veronika Faltová 

z Katedry sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Pro mne nejpřínosnějším 

                                                            
3 CARPENTIER, N., LIE, R., SERVAES, J. „Community media – muting the democratic media 
discourse?” In  Continuum: Journal of Media and Cultural Studies 17. 2003. s. 51–68. 
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odborným materiálem byla kniha Media and Participation: A site of ideological- 

-democratic struggle mediálního teoretika Nica Carpentiera, pod jehož vedením jsem 

v letošním roce absolvovala blokový kurz na téma participace v médiích. Dále jsem 

čerpala ze zahraničních studií zabývajících se tématem komunitního rozhlasového 

vysílání a z materiálu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Komunitní média. 

Po zmapování českého mediálního prostoru jsem došla k závěru, že chybí 

souhrnná studie, která by objevila všechna existující komunitní rádia v ČR a prozkoumala 

způsob jejich fungování. Toto zjištění bych chtěla akcentovat jako doporučení 

k budoucímu výzkumu.  
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1. Využití médií pro komunitní účely 

 

Komunitní média můžeme označit za velmi různorodou a rychle se rozvíjející 

oblast. Často je vyzdvihován zejména demokratizační potenciál tohoto typu médií, který 

je posilován participací členů komunity na vytváření mediálních obsahů. Stále však 

neexistuje jednotná definice, která by tento termín uchopila. Setkáváme se s nejrůznějšími 

termíny, jako např. alternativní, participační, občanská, nezávislá, rozvojová či radikální 

média. Stejně tak můžeme do kategorie komunitních médií zařadit velké množství 

formátů a platforem.4 Ačkoli mezi nimi existují rozdíly, v mnohém se komunitní média 

shodují. Svými specifiky se liší od jiných mediálních organizací, jako jsou média veřejné 

služby a média komerční. K jejich vymezujícím rysům patří hlavně těsný vztah 

k občanské společnosti, alternativní podstata, věrnost zapojení do života komunity 

a demokracie i způsoby, jakými sama sebe organizují a vytvářejí obsahy.  

V první kapitole této diplomové práce se zaměřím na teoretické ukotvení 

komunitních médií, historii jejich vzniku a dilemata související s jejich fungováním. 

Budu akcentovat především specifika rozhlasového vysílání, kterým se budu zabývat také 

v dalších kapitolách této práce.  

 

1.1. Vymezení pojmu komunitní médium 

 Komunitní média představují třetí sektor médií, který byl ve většině zemí 

legislativně ustanoven vedle sféry veřejnoprávní a komerční. Vymezení oblasti 

komunitních médií a jejich základních charakteristik zůstává komplikovaným úkolem, 

protože existuje velké množství definic akcentujících odlišné aspekty. Obecně můžeme 

komunitní média charakterizovat jako média produkovaná a kontrolovaná komunitou, 

která dávají prostor příslušníkům dané komunity k dialogu, rozvíjení se v aktivní občany 

a ke zvyšování jejich mediální gramotnosti.5 Středem zájmu je participace a podíl členů 

komunity na vytváření obsahu. Koncept komunity, geografický aspekt komunitních 

médií i vztah k publiku je vyjádřen v definici Světové asociace komunitních rádií 

AMARC, která označuje komunitní rádio jako „vysílající neziskovou stanici, jež nabízí 

                                                            
4 HOWLEY, Kevin. Understanding community media. Los Angeles: Sage, 2010. s. 15. 
5 JOHNSON, Fred, MENICHELLI, Karen. What is going on in Community Media. Washington DC: Benton 
Foundation, 2007. s. 3. 
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servis komunitě, ve které je lokalizována, nebo k níž vysílá a která současně podporuje 

participaci komunity na vysílání“.6  

 Nico Carpentier zdůrazňuje, že komunitní média jsou sektorem, který se nachází 

„mimo logiku trhu (a státu), jeho finanční zdroje jsou omezené, a tak je často ohrožena 

udržitelnost stanic“.7 Proto se ve většině zemí používá tzv. trojramenný8 finanční model, 

kdy zdroji na pokrytí provozních nákladů komunitních mediálních organizací přispívají 

komunity, vládní a nevládní financující subjekty a někdy v omezené míře inzerenti.9 Jako 

zásadní pro zachování udržitelnosti komunitních stanic uvádí Carpentier dobrovolnickou 

práci a také „zvláštní legislativní postavení, které například přináší (výrazné) snížení 

nákladů spojených se získáváním frekvencí a s využíváním materiálu chráněného 

autorským právem“.10 

Kevin Howley definuje tento sektor následovně: „Komunitní a alternativní média 

působí v ostrém kontrastu ke svým korporátním protějškům. Zdrojem příjmů jsou jim 

zejména sponzorské dary, v omezené míře inzerce, granty, věcné příspěvky a jiné 

nekomerční formy finanční podpory. Toto zajišťuje jejich izolaci od přímého i nepřímého 

vlivu inzerentů, který uplatňují vůči formě i obsahu médií.”11  

 Maslog vytyčil celkem osm klíčových charakteristik komunitních médií. 1. média 

vlastněna a kontrolována členy komunity, 2. menší a nízkonákladové organizace; 

3. zajišťují obousměrnou komunikaci; 4. nezisková a nezávislá média; 5. limitována 

rozsahem nebo dosahem; 6. využívají vhodné lokální zdroje (informační i materiální); 

7. reflektují potřeby a zájmy komunity; 8. programový obsah podporuje rozvoj 

komunity.12 

Účelům této práce nejvíce vyhovuje definice Nica Carpentiera, kterou představil 

už v roce 2003 v práci Community media – muting the democratic media discourse?13 

Dále ji rozvedl v rozsáhlé knize Media and Participation: A site of ideological-

                                                            
6 CARPENTIER, Nico, LIE, Rico, SERVAES, Jan. Communication for Development and Social Change. 
Los Angeles: Sage, 2008. s. 348. 
7 CARPENTIER, Nico a kol. Komunitní média. RRTV, 2012 [Online]. [cit. 20. března 2014]. Dostupný z: 
http://www.rrtv.cz/files/pracovni-skupiny/komunitni_media.pdf. s. 17. 
8 Pozn.: „three-legged model of funding“. 
9 LIST, Dennis. Participative Marketing for Local Radio. Wellington: Original Books, 2003. s. 18. 
10 CARPENTIER, Nico a kol. Komunitní média. RRTV, 2012 [Online]. [cit. 20. března 2014]. Dostupný 
z: http://www.rrtv.cz/files/pracovni-skupiny/komunitni_media.pdf 
11 HOWLEY, Kevin. Understanding community media. Los Angeles: Sage, 2010. s. 3. 
12 MASLOG, Crispin C. 1997. In FULLER, L. Community media: international perspectives. New York: 
Palgrave Macmillan, 2007. s. 3. 
13 CARPENTIER, N., LIE, R., SERVAES, J. „Community media – muting the democraticmedia 
discourse?”, In Continuum: Journal of Media and Cultural Studies 17. 2003. s. 51–68.  
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democratic struggle, ve které se mimo jiné zaměřuje také na další participační formáty 

i v komerčních a veřejnoprávních médiích. Na rozdíl například od Masloga shrnul 

základní charakteristiky komunitních médií takovým způsobem, že jsou aplikovatelné na 

rozmanitou škálu nejrůznějších forem komunitních médií (od těch lokálně příslušných po 

například náboženské stanice či právě vysílání pro subkultury). Carpentier přisuzuje 

komunitním médiím čtyři rozměry: První je komunitní rozměr, který se zaměřuje na 

přístup a zapojení komunity. Druhý je alternativní rozměr týkající se jak obsahu, tak 

struktury fungování. Třetí je občanský rozměr, který zahrnuje aspekt teorie občanské 

společnosti. Stanice musejí být nezávislé na trhu i státu. Čtvrtý, rhizomatický rozměr 

chápe komunitní média jako „styčné body a katalyzátory pro různé organizace a hnutí, 

kdy jako rhizomy protínají hranice a přemosťují dříve existující propasti“.14 Těmto 

aspektům komunitních médií se budu podrobněji věnovat v následující podkapitole 

1.2 Úloha komunitních médií a zároveň také v empirické části této práce v kapitole 

5. StreetCulture: Prostor pro komunitní vysílání, kde se pokusím identifikovat tyto čtyři 

rozměry komunitních médií u internetové rozhlasové stanice StreetCulture. 

 

1.2  Úloha komunitních médií 

1.2.1  Komunitní rozměr 

Nejen z definice komunitních médií asociace AMARC, ale i z většiny dalších 

zdrojů je zřejmé, že termín „komunita“ je pro pochopení mechanismů fungování tohoto 

typu médií zásadní. Komunitu chápeme jako uskupení, jehož příslušníci jsou nějakým 

způsobem propojeni. Jak uvádí Keller, jde o „sociální útvar charakterizovaný jednak 

zvláštním typem sociálních vazeb uvnitř, mezi členy, jednak specifickým postavením 

navenek, v rámci širšího sociálního prostředí“.15 V tradičním pojetí autoři hovoří o 

příbuzenských vazbách mezi členy komunity, útvar má obvykle své lokální hranice, je 

ekonomicky soběstačný, řízený nějakou autoritou a mimo to také udává určité ideové 

směřování všech členů komunity. V současné době chápeme komunitu značně šířeji, a to 

jako uskupení více jedinců sdílejících určitou identitu.16 Tato identita nemusí být 

definovaná pouze místní příslušností. Například podle Navrátila můžeme komunity 

rozdělit na tři základní skupiny: teritoriální komunity sdružující osoby žijící ve stejné 

                                                            
14 CARPENTIER, N., LIE, R., SERVAES, J. „Community media – muting the democraticmedia 
discourse?”, In Continuum: Journal of Media and Cultural Studies 17. 2003. s. 51–68. 
15 KELLER, J. Komunita. In Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. s. 512. 
16 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. s. 127. 
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lokalitě, zájmové komunity sdružující osoby například se stejným etnickým původem, 

postižením apod. a komunity sdílející společný problém (například drogově závislý). 

Navrátil se však věnuje pouze hranicím komunity a nepouští se do popisu dalších prvků, 

které komunitu spoluvytvářejí.17 

Velmi komplexní a účelům mé práce vyhovující definici pojmu komunita nabízí 

Kraus, který se snažil zahrnout možné aspekty, jež mohou utvářet sdílenou identitu členů 

určité komunity: „Komunita je vymezena hranicemi (geografické, politické, ekonomické 

nebo sociální), utváří se na určitých pilířích (sdílené hodnoty, subkultura, společné 

zájmy, společné problémy) a má strukturu (tj. formální a neformální organizace a sociální 

uskupení, vazby).“18 

Ferdinand Tönnies rozvíjel dále svoji teorii o rozdílu mezi komunitou 

a společností. Zatímco komunita je podle něj definována blízkými, konkrétními lidskými 

vazbami a kolektivní identitou, společnost je širší uspořádání postrádající skupinově-

identifikační vztahy.19  

Ať je charakter komunity vymezen prostorově či jakkoli jinak, dalšími zásadními 

prvky charakteristickými pro komunitní média jsou autentičnost obsahu a obousměrná 

komunikace. Participace jednotlivých členů komunity hraje stěžejní roli při tvorbě 

i distribuci obsahu. Na rozdíl od dominantní jednosměrné mediální komunikace, kdy 

profesionální komunikátoři vybírají, zpracovávají a prezentují obsah ke generování zisku, 

v konceptu fungování komunitních médií hraje stěžejní roli zapojení jednotlivých členů 

komunity do všech procesů týkajících se fungování média (po organizační i obsahové 

stránce).20 Dalo by se říct, že tento způsob participace umožňuje členům lépe pochopit 

fungování médií a zvyšuje tak jejich mediální gramotnost.21 Souvisejícím aspektem, který 

jsem již zmínila, je autentičnost. Obsah není vytvářen profesionály vyškolenými 

v žurnalistických oborech. Důvěryhodnost obsahu, který je pro účely komunity vytvářen, 

je podmínkou, aby jej komunita přijala. Na druhé straně takováto dobrovolnická zájmová 

aktivita nemusí vykazovat známky profesionálně odvedené práce a kvalita příspěvků (ať 

už po obsahové či technické stránce) nemusí vždy korespondovat s očekáváním 

posluchačů.  

                                                            
17 NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Zeman. 2001. 
18 KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. s. 193. 
19 CARPENTIER, Nico, LIE, Rico, SERVAES, Jan. Communication for Development and Social Change. 
Los Angeles: Sage, 2008. s. 349.  
20 HOWLEY, Kevin. Understanding community media. Los Angeles: Sage, 2010. s. 16. 
21 FAIRBARN, Jean. Community Media Sustainability Guide: The Business of Changing Lives. 
Washington DC: Internews network, 2009. s. 9. 
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Komunitní rozměr těchto typů médií může mít pro danou komunitu také silný 

sebepotvrzující potenciál. Zejména ty společenské skupiny, které se cítí znevýhodněny, 

nezastoupeny či dokonce utlačovány, mají možnost projevit a posílit svou identitu právě 

prostřednictvím komunitních médií.22 

 

1.2.2  Alternativní rozměr 

Komunitní média jsou zásadním hybatelem v procesu vytváření alternativních 

platforem, které se určitým způsobem vymezují k mainstreamové mediální produkci. 

Carpentier chápe média hlavního proudu jako rozsáhlé organizace, které se zaměřují na 

početná homogenní publika nebo jejich segmenty. Jedná se o komerční či státní 

organizace, které jsou typické svou vertikální strukturou. Obsah tvoří výhradně 

profesionálové v oboru a tato média můžeme označit za nositele dominantních diskursů. 

Oproti tomu komunitní média jsou menší média orientovaná na specifické komunity, 

nezávislá na trhu i státu, která nabízejí marginalizované (či marginální) názory.23 

Komunitní média jsou nehierarchickým, neprofesionálním a nekomerčním způsobem 

kulturní produkce, který smazává hranici mezi producenty a konzumenty médií, což je 

klíčovým krokem směrem k demokratizaci médií.24 Toto vymezení samozřejmě ovlivňuje 

organizaci i strukturu komunitních médií. Jejich struktura je z větší míry horizontální jako 

protipól k vertikálně strukturované hierarchii médií hlavního proudu. Tato struktura 

zajistí komunitnímu sektoru větší participaci členů i v rozhodovacích procesech a logicky 

s sebou přináší také větší transparentnost. Na rozdíl od masových médií se rovněž témata 

a zdroje informací často nacházejí mezi členy komunity.25  

 Jak uvádí McNair, sdělovací prostředky v rámci mainstreamu jsou zacíleny na 

různé typy elit, a odkazuje na termín strukturální předpojatost.26 Komunitní média jsou 

platformou pro různé názorové pohledy a mohou tak vést k rozmanitějšímu obsahu. 

Nabízí také prostor pro experimentování s obsahem a formou a Carpentier v nich tak 

nachází ideální místo pro vznik inovací.27  

                                                            
22 CARPENTIER, Nico a kol. Komunitní média. RRTV, 2012 [Online]. [cit. 22. března 2014]. Dostupný 
z: http://www.rrtv.cz/files/pracovni-skupiny/komunitni_media.pdf. s. 5. 
23 CARPENTIER, Nico, LIE, Rico, SERVAES, Jan. Communication for Development and Social Change. 
Los Angeles: Sage, 2008. s. 358. 
24 HOWLEY, Kevin. Understanding community media. Los Angeles: Sage, 2010. s. 18. 
25 GORDON, Janey. Notions of Community: A Collection of Community Media Debates and Dilemmas. 
Bern: Peter Lang, 2009. s. 24. 
26 McNAIR, Brian. The sociology of journalism.  London: Arnold Publishers, 1998. s. 75. 
27 CARPENTIER, Nico, LIE, Rico, SERVAES, Jan. Communication for Development and Social Change. 
Los Angeles: Sage, 2008. s. 362. 
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 Velké nesnáze mohou komunitní média prožívat v situaci, kdy musejí o svou roli 

bojovat v rámci hospodářské soutěže. „V těchto případech jsou komunitní média 

označována za neprofesionální, neefektivní, s omezenou kapacitou oslovit velké publikum 

a za stejně okrajová jako některé společenské skupiny, jejichž názorům se snaží dát 

průchod.“28 Následně se tak může stát, že potřeba alternativy je popírána a společnost 

inklinuje k užívání mainstreamových médií. „Jedním z hlavních důsledků marginalizace 

alternativy (nebo jejího negativního vnímání, například jako naivní, irelevantní či 

nadbytečná) je nízká politická priorita přikládaná tomu, co je považováno za okrajové, 

což přivádí komunitní média do sestupné spirály,“29 uvádí Carpentier. 

 

1.2.3  Občanský rozměr 

Komunitní média jsou nedílnou částí součástí občanské společnosti, a to 

především díky svému velmi silnému demokratizačnímu potenciálu. Carpentier chápe 

občanskou společnost jako „skupinu propojených organizací, oddělených od privátních 

ekonomických subjektů, od osobních a rodinných vztahů i od státních a kvazi státních 

organizací“.30 Jirásková popisuje občanskou společnost jako „ prostor, v němž si občané 

uvědomují své společné zájmy a prostřednictvím horizontálně působících (na rozdíl od 

vertikálně působících, tj. na principu nadřízenosti a podřízenosti) společenských institucí 

(asociací, sdružení, společenských organizací, církví, odborů, spolků atd.) – tedy 

nezávisle na státu – tyto zájmy prosazují.“31  

AMARC ve své definici zohledňuje občanský rozměr komunitních médií velmi 

zásadním způsobem: „Komunitní média pramení, kolují a korespondují se sférou 

občanské společnosti. Je to oblast mediální komunikace, která existuje nezávisle na státu 

a trhu (nevládní, nezisková), avšak může s nimi spolupracovat.“32 

Carpentier zdůrazňuje nutnost zachování nezávislosti od státu i trhu, což 

negativně ovlivňuje příliv finančních zdrojů a ohrožuje udržitelnost stanic. Proto se 

v mnoha zemích používá tzv. trojramenný33 finanční model, kdy zdroji na pokrytí 

                                                            
28 CARPENTIER, Nico a kol. Komunitní média. RRTV, 2012 [Online]. [cit. 22. března 2014]. Dostupný 
z: http://www.rrtv.cz/files/pracovni-skupiny/komunitni_media.pdf. s. 7. 
29 CARPENTIER, Nico a kol. Komunitní média. RRTV, 2012 [Online]. [cit. 22. března 2014]. Dostupný 
z: http://www.rrtv.cz/files/pracovni-skupiny/komunitni_media.pdf. s. 7. 
30 CARPENTIER, Nico, LIE, Rico, SERVAES, Jan. Communication for Development and Social Change. 
Los Angeles: Sage, 2008. s. 355. 
31 JIRÁSKOVÁ, V. Občan v demokratické společnosti. Praha: SLON, 1999. s. 31.  
32 RENNIE, Ellie. Community Media: A Global Introduction. Oxford: Rowman and Littlefield, 2006, s. 4. 
33 Pozn. „three-legged model of funding“. 
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provozních nákladů komunitních mediálních organizací přispívají komunity, vládní 

a nevládní financující subjekty a někdy v omezené míře inzerenti.34 

Není pochyb, že občanský rozměr komunitních médií přidává na významu celé 

sféře komunitních médií a participace občanů v průběhu produkce a distribuce 

mediálního sdělení by neměla být opomíjena. Participační média tohoto typu zde 

samozřejmě existovala už mnohem dříve a nesmíme opomenout ani „občanskou 

žurnalistiku“, která je v dnešní době spojovaná zejména s rozvojem blogosféry.  

1.2.4  Rhizomatický rozměr 
Carpentier dále poukazuje na fakt, že nestačí vymezit komunitní média 

v záporném vztahu k trhu a státu, a tímto poukázat na nutnost jejich nezávislosti. Na rozdíl 

od předchozího rozměru občanského, který zdůrazňuje úlohu tohoto typu medií v rámci 

veřejné sféry, tzv. rhizomatický rozměr se soustřeďuje na jejich katalyzační roli. Díky 

tomu, že propojují různá hnutí, organizace a jedince, fungují jako křižovatky těchto 

spoluprací.35 Jak uvádějí Deleuze a Guatarri ve své studii A Thousand Plateau, na rozdíl 

od struktury stromů či kořenových systémů, kterou připomínají svou organizací velké 

korporace, „rhizom může spojovat jakýkoli bod s jakýmkoli dalším“.36 

 

 

 Obrázek č. 1: Občanská společnost a komunitní média jako rhizom37 

Tato zdánlivá nahodilá struktura vztahů je komunitním médiím vlastní. A stejně jako 

všechny předchozí aspekty i tento čtvrtý rozměr může mít pozitivní i negativní dopady. 

                                                            
34 LIST, Dennis. Participative Marketing for Local Radio. Wellington: Original Books, 2003. s. 18. 
35 CARPENTIER, Nico. Media and participation: A site of ideological-democratic struggle. Bristol: 
Intellect, 2011. s. 100. 
36 DELEUZE, Gilles, GUATARRI, Félix. A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia. London and 
New York: Continuum, 2004. s. 19.  
37 CARPENTIER, Nico. Media and participation: A site of ideological-democratic struggle. Bristol: 
Intellect, 2011. s. 101. 
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„Rhizomatický rozměr komunitních médií umožňuje zdůraznit nestabilitu a nahodilost 

(komunitních) mediálních organizací oproti neměnným způsobům, jakými často fungují 

(musí fungovat) veřejnoprávní a komerční média v hlavním proudu.“38 V porovnání 

s veřejnoprávními a komerčními organizacemi však mohou komunitní média pouhou 

svojí existencí demonstrovat neelastičnost profesionálních mediálních organizací. Tento 

aspekt sice také znesnadňuje jejich legislativní uchopení, což může představovat 

překážku při pokusech zařadit je do mediálního systému – jak tomu bude pravděpodobně 

v České republice, na druhou stranu je to jeden z rozměrů, který dokazuje jejich 

jedinečnost a značně komplikuje záměry a možnosti, jak je kontrolovat a případně 

zneužívat.  

 

1.3  Historie  

Počátky komunitních médií datujeme na různých kontinentech do jiné doby. Proto 

jsem se rozhodla do této kapitoly zařadit stručný výčet vývoje komunitních médií, který 

se snaží čerpat ze širokého spektra geopolitických souvislostí – různá náboženství, 

kultury, jazyky a politické systémy – včetně městských a venkovských příkladů, velkých 

i malých zemí. Samostatnou podkapitolu bude tvořit shrnutí fungování komunitních 

médií v Evropě. Za hlavní zdroj informací mi posloužila příručka Community Radio: A 

Good Practice Handbook, kterou v roce 2011 vydalo UNESCO. 

První známky nástupu moderních komunitních médií lze vystopovat ve 

čtyřicátých letech dvacátého století, kdy byly zřizovány komunitní rádiové stanice 

v bolivijských komunitách na těžbu cínu, vzdělávací rádiové stanice zřizované katolickou 

církví v Kolumbii a nekomerční FM rozhlasové stanice v USA. V Jižní i Severní Americe 

došlo v posledních letech k masivnímu nárůstu počtu populárních i komunitních rádií. Ta 

zahrnují vzdělávací rádia (jak ustavená v rámci formálních struktur vzdělávání, tak 

i mimo něj), rozhlasové stanice vysílající pro domorodé obyvatelstvo, které zohledňují 

místní jazyky a tradice či také stanice, které provozují sociální hnutí, feministické 

skupiny, církve či odbory. 39 

V Africe se státní monopol na veškeré vysílání udržel až do devadesátých let, 

jakožto norma přetrvávající ještě z koloniální éry. Tištěná média byla přitom obsahem 

i dosahem distribuce omezena na vzdělané městské elity. S koncem studené války, která 

                                                            
38 CARPENTIER, Nico a kol. Komunitní média. RRTV, 2012 [Online]. [cit. 25. března 2014]. Dostupný 
z: http://www.rrtv.cz/files/pracovni-skupiny/komunitni_media.pdf. s. 7. 
39 BUCKLEY, S. Community media: a good practice handbook. Paris: UNESCO, 2011. 
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udržovala u moci řadu autokratických režimů, tváří v tvář ekonomickému úpadku 

a rostoucí sociální mobilitě přišla vlna demokratizace, která přinesla znovuobnovený 

závazek k politické svobodě a vznik více pluralitního a demokratického mediálního 

prostředí. V čele tohoto vývoje byly Mali a Jižní Afrika. V Mali bylo vysílání umožněno 

po revoluci v roce 1991 a dnes už může kdokoli získat vysílací licenci. Funguje zde více 

než sto malých venkovských komunitních rádií, kterým se dostává významné veřejné 

a politické podpory. Mali zanedlouho následovaly ostatní západoafrické státy. V Jižní 

Africe po pádu apartheidu byla komunitní rádia vnímána jako nástroj k posílení většiny, 

která byla dříve z éteru vyloučena. Jihoafrická komunitní rádia mají zvláštní postavení 

jako třetí sektor vedle státních a komerčních rádiových stanic. Licenci již obdrželo více 

jako 100 komunitních stanic. 

V Austrálii bylo komunitní vysílání zahájeno v roce 1972 a dnes je pevně 

zakotveno ve státní rozhlasové politice a právních předpisech. V jiných částech Pacifiku 

a Asie je komunitní vysílání novější. V jihovýchodní Asii vzniklo spolu s projektem 

Tambuli v roce 1991 na Filipínách, který bych zahájen s použitím vesnického systému 

reproduktorů, ale nyní zahrnuje stovky komunitních rádiových stanic v Indonésii 

a Thajsku. Radio Sagarmatha v Nepálu bylo v roce 1997 prvním nezávislým komunitním 

rádiem v jižní Asii, zatímco Indie čekala až do roku 2006, aby mohla přijmout právní 

předpisy ohledně komunitního rozhlasového vysílání. To je v současné době realizováno 

prostřednictvím poskytování vysílacích licencí pro nevládní organizace. 

Nástup internetu jakožto mediální platformy má zásadní vliv na možnosti a praxi 

komunitních médií. Internetová distribuce umožnila například jordánskému Radiu 

AlBalad (dříve AmmanNetCommunityRadio) začít v roce 2000 jako internetové 

a satelitní rádio a teprve později, po zavedení mediálních reforem, získat licenci pro FM 

vysílání. Novější je případ z Číny, kde webcastová mediální platforma pro lidi se 

zdravotním postižením byla spuštěna nezávislou nestátní organizací One Plus One pro 

pekingské olympijské hry a i dále pokračovala v poskytování cenných informací ohledně 

potřeb a zájmů své cílové skupiny. 

 

1.3.1  Evropa: EU a komunitní média 

V Evropě fungují komunitní rádia výrazně kratší dobu, než je tomu v ostatních 

světadílech. Zatímco tištěná komunitní média mají mnohem delší tradici, prvním 

elektronickým komunitním médiem bylo pravděpodobně studentské Radio Student 

vysílající od roku 1967 ve Slovinsku. Itálie umožnila komunitní rozhlasové vysílání 
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v roce 1977, a to poté, co Nejvyšší soud prohlásil státní monopol na rádiové vlny za 

nezákonný. Francie následovala v roce 1983 a dnes již má většina západoevropských 

zemí zvláštní regulační ustanovení vztahující se ke komunitnímu vysílání.40 Přesto ve 

východní Evropě, která v devadesátých letech zažila převratné politické změny, najdeme 

jen málo zemí, kde by měla občanská společnost výraznější zastoupení v rozhlasovém 

i televizním vysílání. Raná hnutí za komunitní vysílání v Evropě byla provozována na 

bázi nelicencovaného FM vysílání, regulační rámec následoval až později. Klíčovým 

vstupním bodem pro nová komunitní média byl internet. Roku 1976 založilo UNESCO 

komisi k přezkoumávání mezinárodních komunikačních záležitostí a byly doporučeny 

demokratičtější postupy v rámci mediální produkce. Komunitní média byla považována 

za možnost, jak snížit negativní účinky masových médií, destabilizovat jednosměrnou 

komunikaci a proměnit pasivní publikum v aktivní producenty médií.41 

Význam komunitních médií uznává také Evropská unie. V roce 2007 si nechala 

vypracovat materiál The State of Community Media in the European Union, který formou 

celkem 36 dotazníkových šetření zkoumá fungování tohoto třetího sektoru ve všech 

členských zemích. Studii zpracovala poradenská organizace Kern European Affairs, která 

rozdělila všechny země do pěti skupin podle toho, jak aktivní či pokročilý je jejich sektor 

komunitních médií. Do skupiny zemí s nejrozvinutějšími komunitními médii řadí studie 

Německo, Nizozemsko, Francii a Dánsko. Naopak ve skupině páté, čili mezi zeměmi 

s omezeným rozvojem komunitních médií, najdeme kromě České republiky také 

Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Estonsko, Řecko a Maltu.42 

V roce 2008 vydal Evropský parlament zprávu o občanských a alternativních 

médiích, ve které píše: „Občanská a alternativní média plní v mediální oblasti širokou, 

ale často neuznávanou úlohu, zejména úlohu zdroje místního obsahu, a posilují inovace, 

kreativitu a různorodost obsahu.“.43 V usnesení o sdělovacích prostředcích, které vyšlo 

následně v tomtéž roce, hovoří o komunitních médiích jako o sektoru, který definuje jako 

„účinný prostředek posílení kulturní a jazykové rozmanitosti, sociálního začleňování 

a místní identity“. Evropská unie tak doporučuje všem členským státům, „aby právně 

                                                            
40 BUCKLEY, S. Community media: a good practice handbook. Paris: UNESCO, 2011. 
41 RENNIE, Ellie. Community Media: A Global Introduction. Oxford: Rowman and Littlefield, 2006. s. 17. 
42 Pozn.: Pasáže věnované stavu tohoto sektoru v České republice budou uvedeny ještě v následující 
kapitole. 
43 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008 o sdělovacích prostředcích v Evropě 
[2008/2011(INI)]. [Online]. [cit. 27. dubna 2014]. Dostupný z: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0456+0+DOC+XML+V0//CS 
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uznaly občanská a alternativní média jako zvláštní kategorii existující vedle médií 

komerčních a veřejnoprávních“.44 

Důležité je však zdůraznit, že Evropská unie k tomu kroku sice nabádá, nicméně 

neradí (zejména novým členským státům), jakým způsobem si s implementací nového 

sektoru médií poradit, a tento úkol přiděluje vládám a organizacím v jednotlivých zemích.  

 

1.4  Organizace zabývající se rozvojem komunitních médií 

Organizací zabývajících se poradenstvím, výzkumem, financováním a jinou 

podporou komunitních médií je více, pokusím se uvést výčet těch nejdůležitějších.  

 Jednou z nejvýznamnějších organizací v odvětví komunitních rozhlasových stanic 

je Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (dále AMARC), tedy 

Světová asociace komunitních rádií. Zabývá se podporou, propagací a rozvojem 

komunitních médií po celém světě. AMARC uvádí ve svých stanovách, že „hájí právo 

na vyjádření na mezinárodní, národní, místní a sousedské úrovni a upozorňuje na práva 

provozovatelů komunitních rádií. Pomáhá skrze vytváření solidarity, vzájemné 

spolupráce a budování komunikačních sítí.“45 Tato nevládní organizace vznikla v roce 

1983 v kanadském Montrealu a funguje celosvětově v několika sekcích podle geografické 

působnosti, pro Evropu, Afriku, Latinskou Ameriku a Karibik, Severní Ameriku, Asii-

Pacifik a nejnověji i pro Severní Afriku. Sdružuje více než 4 000 komunitních rádií, 

partnerských sdružení či federací ve 115 zemích světa. Zabývá se šířením osvěty a pořádá 

semináře, workshopy i konference.46 

Neméně významnou organizací působící v oblasti Evropy je Community Media 

Forum Europe (dále CMFE), bylo založeno v roce 2004 v německém Halle po sérii 

konferencí, které prokázaly, že chybí dostatek informací o třetím sektoru médií na 

evropské úrovni. CMFE vzniklo jako společná platforma pro subjekty, kterých se 

nějakým způsobem dotýká sektor komunitních médií: národní i nadnárodní federace, 

komunitní organizace i projekty a vysílatelé. Toto fórum funguje jako jakýsi komunikační 

kanál pro evropské instituce, které chtějí informovat zapojené organizace, a také dává 

možnost jednotlivým organizacím podávat námitky či řešení a vyslovit názory na 

                                                            
44 Zpráva o občanských a alternativních médiích v Evropě [2008/2011(INI)]. [Online]. [cit. 27. dubna 
2014]. Dostupný z:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-
0263+0+DOC+XML+V0//CS  
45 About AMARC. [Online]. [cit. 26. dubna 2014]. Dostupný z: http://www2.amarc.org/?q=node/5  
46 About AMARC. [Online]. [cit. 26. dubna 2014]. Dostupný z: http://www2.amarc.org/?q=node/5 
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evropské i mezinárodní úrovni. V současné době má síť CMFE celkem 119 členů: z toho 

56 jednotlivců a 63 organizací, z nichž 27 jsou národní federace. Co se týče geografického 

rozdělení členů CMFE, celkem 110 jich pochází ze zemí Evropského společenství 

a zbylých 18 členů jsou přidružené organizace z Afriky, Ameriky a Asie.47  

UNESCO je nejvýznamnější institucí OSN v oblasti komunikace. Vedle kultury, 

vzdělávání a vědy je právě tato sféra jednou z hlavních činností této organizace. V roce 

2011 byla ustavena Komise UNESCO pro komunitní média, jejímž předsedou je profesor 

Vinod Pavarala. V této oblasti se jedná o první komisi a byla zvolena na období 4 let.48 

Další organizací zabývající se rozvojem komunitních médií je česko-americká 

společnost Radioexpert.org, kterou založil Henry Loeser. Pořádá semináře a školení, 

provádí výzkumnou činnost a v neposlední řádě nabízí konzultace a podporu projektům 

týkajícím se komunitních médií. Jejím cílem je především rozvinout stávající oblast 

komunitních médií a umožňovat vznik nových projektů. Na chodu organizace se 

dobrovolnicky podílí také několik českých studentů. Mezi lety 2009 a 2012 pořádala 

školení pro romské komunity v rámci projektu Rome Youth Radio. Ve spolupráci 

s organizacemi CMFE a AMARC uspořádala Radioexpert.org konferenci s názvem 

Media Diversity for Democracy v říjnu roku 2013 v Brně. Stěžejním tématem bylo 

komunitní vysílání v zemích bývalého východního bloku. 

  

                                                            
47 Aims and Objectives. [Online]. [cit. 26. dubna 2014]. Dostupný z: http://www.cmfe.eu/about-cmfe  
48 About Us. UNESCO Chair on Community Media. [Online]. [cit. 28. dubna 2014]. Dostupný z: 
http://uccommedia.in/about-us 
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2. Komunitní vysílání v ČR 

 

 „Zásadní chybou, které je nutné se při zřizování komunitních 

mediálních organizací a stanovování legislativního rámce vyhnout, 

by bylo jejich rychlé zavedení shora dolů, jež by postrádalo 

podporu, odhodlání a psychologické přivlastnění (budoucích) 

zúčastněných komunit.“49        

Nico Carpentier, 2012 

 

Komunitní vysílání není v české legislativě nijak ukotveno a sektor komunitních 

médií tedy formálně neexistuje. Světová asociace poskytovatelů komunitních rádií 

AMARC má mezi svými členskými organizacemi evidováno pouze jedno české 

komunitní rádio – je jím brněnské studentské internetové Rádio R. Jeho zakladatelem byl 

mediální odborník působící na Masarykově univerzitě v Brně Henry Loeser. Ten je však 

k možnostem zavedení komunitních médií do mediálního systému České republiky 

značně skeptický. Vidí problém v nás, občanech České republiky. V úvodu své studie 

nazvané Community Radio for the Czech Republic – Who Cares? píše: „Pokud se zeptáte 

deseti lidí na ulici v Brně na komunitní rádio, co myslíte, že vám odpoví? Pokud opakujete 

pokus ve francouzském Lyonu, velmi pravděpodobně se dočkáte naprosto odlišné reakce. 

Česká společnost má zkrátka jen opravdu minimální zkušenost s konceptem komunitních 

médií. (…) Zajímá to vůbec někoho?“50  

 Loeserem použitý termín „český kulturní cynismus“ se podle jeho názoru 

projevuje v nezájmu českých občanů zapojovat se do veřejného života a dění a nevolí 

podporovat nové nadějné projekty. Snaží se nahlížet na problém ze sociokulturní 

perspektivy a jako další důvod, proč se u nás nedaří komunitnímu vysílání, uvádí: 

„Imigranti tvoří jen minimální část české společnosti. Drtivá většina obyvatel jsou 

Slované, běloši střední třídy, což může být velmi svazující pro vznik nemainstreamových 

iniciativ.“51 Také proto hodnotí situaci v České republice jako velmi nehostinnou pro 

vznik komunitního vysílání. 

                                                            
49 CARPENTIER, Nico a kol. Komunitní média. RRTV, 2012 [Online]. [cit. 25. března 2014]. Dostupný 
z: http://www.rrtv.cz/files/pracovni-skupiny/komunitni_media.pdf 
50 LOESER, Henry G. Community Radio for the Czech Republic – Who Cares? In K problemom medialnej 
kominkacie II. 2010. s. 126.  
51 LOESER, Henry G. Community Radio for the Czech Republic – Who Cares? In K Problemom Medialnej 
Kominkacie II. 2010. s. 133.  
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V současné době nevidím důvod, proč na situaci nahlížet pesimisticky. V přehledu 

neziskových subjektů registrovaných u Ministerstva vnitra můžeme dohledat velké 

množství stanic, které po podrobnějším prozkoumání naplňují v určitých aspektech 

definici komunitního vysílání: Rádio Domino, HipHopStage, Rádio Místo setkávání, 

Rádio Folk, Rebel Rádio Brod či StreetCulture. V seznamu provozovatelů, kteří mají 

uzavřenou s OSA smlouvu na webcasting či simulcasting internetového rádia, dohledáme 

dalších více než deset subjektů (např. Studentské univerzitní Rádio K2 či Sdružení 

slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně: Hallo Radio Hultschin).52 Při pohledu na 

seznamy stanic některého z poskytovatelů prostoru k vysílání (PLAY.CZ, AB Radio 

apod.) opět najdeme mnoho dalších případů (potápěčské rádio eDive nebo motorkářské 

Bikers Radio Doupě). Komunitní rozhlasové vysílání na internetových vlnách u nás tedy 

přes nepřízeň legislativy a nedostatek dotační podpory evidentně existuje. Velmi 

ojedinělým příkladem médií sloužících určité lokálně příslušné komunitě je Radio 

Proglas, které vysílá na FM. Ve snaze získat licenci zvolilo právní formu společnosti 

s ručením omezením, protože jako neziskovému subjektu mu podle současné platné 

legislativy není umožněno vysílání.53 

Studie The State of Community Media in the European Union, kterou jsem 

zmiňovala v minulé kapitole, popisuje také situaci v ČR. Nejvíce mne překvapilo jak 

málo informací se odborníkům, kteří studii vypracovávali, podařilo v ČR získat, na 

druhou stranu informace dokazují, že od roku 2007 se v ČR situace změnila k lepšímu:  

„Nebyly získány téměř žádné informace o českém sektoru komunitních médií. 

Podle neoficiálních zdrojů existují v zemi přibližně tři komunitní stanice. Žádná z těchto 

organizací nemá licenci a provozují pouze vysílání přes internet. Rádio Akropolis54se 

snažilo licenci získat již od roku 2002, avšak neúspěšně. Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání neprojevila řádnou iniciativu ani záměr jakýmkoli způsobem podpořit komunitní 

vysílání.“ 55  

                                                            
52 Příloha č. 1: Seznam poskytovatelů prostoru na webcasting a simulcasting, kteří mají uzavřenou 
licenční smlouvu s OSA. 
53 Pozn.: Dalším příkladem je například Televize Slovácko – jedná se o soukromého vysílatele, jehož 
zaměstnanci však jsou profesionálové a za svoji práci dostávají finanční ohodnocení.  
54 Pozn.: Radio Akropolis bylo následníkem studentského Radia Strahov. Vysílalo od roku 1992 do března 
2008 z areálu vysokoškolských kolejí ČVUT na pražském Strahově.  
55 Kern European Affairs, Belgium. The state of community media in the european union [online]. 2007-09 
[cit. 25. dubna 2014]. Dostupné z: 
 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/408943/IPOL-CULT_ET(2007)408943 
_EN.pdf, s. 17.   
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Sektor komunitních médií v České republice není prázdným pojmem, přestože 

není legislativně podložený, vysílání tohoto typu existuje. Avšak je velmi složité dohledat 

všechny stanice a dostat se k nějakému souhrnnému číslu subjektů i kvůli různorodým 

definicím komunitního vysílání.  

 

2.1  RRTV, MKČR a komunitní vysílání 

První zmínku o diskuzi na téma komunitních médií v rámci Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání (dále RRTV) můžeme dohledat v závěrečné zprávě z roku 

2007, která potvrzuje závěr studie Evropské Unie:  

„Vyloučeny z možnosti získat licenci nebo registraci tak nadále zůstávají subjekty 

typu občanských sdružení, veřejně prospěšných společností, veřejnoprávních korporací 

(např. vysokých škol) apod., u kterých je možné financování z veřejných zdrojů a které se 

zabývají např. podporou místní kultury a posilováním společenské soudržnosti v regionu 

nebo jde o vzdělávací či multikulturní programy. (…) Při diskusích v roce 2007 

o umožnění vstupu na trh jiným než komerčním subjektům se ukázalo, že mezi limitujícími 

prvky rozšiřovaní okruhu osob, které mohou byt držiteli licence, je problém vynutitelnosti 

práva. Zatímco u nadací či veřejnoprávních korporaci se problémy s úspěšností vynucení 

případné sankce nedají očekávat, u občanských sdružení ano.“56 

Z předchozího úryvku je zřejmé, že v této době RRTV nebyla nakloněna žádným 

případným legislativním úpravám, které by fungování komunitních médií umožnily. 

V roce 2012 se však díky personálním změnám ve složení RRTV začalo 

diskutovat o možnosti zavedení tzv. terciárního systému na českém mediálním trhu – tedy 

umožnění existence komunitních rádií v rámci neziskového sektoru vedle 

veřejnoprávních a soukromých stanic. Jak uvedla Kateřina Kalistová57, toho času 

předsedkyně RRTV, impulsem byly zejména četné zahraniční konference (například 

UnConference for Community Media & Civil Society), na kterých se dozvěděla 

o fungování komunitních médií v zahraničí, a sama tak iniciovala diskuzi na toto téma na 

schůzi RRTV. Ta poté ustavila devítičlennou pracovní skupinu, jejímž cílem bylo 

projednat možnosti začlenění komunitních médií do mediálního systému ČR. Jejími členy 

byli následující odborníci: 

 

                                                            
56 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2007. [Online]. [cit. 29. dubna 
2014]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/files/zpravy/VZzprava_2007.pdf. s. 24.   
57 Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s Kateřinou Kalistovou ze dne 18.4.2014. 
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1. Kateřina Kalistová  

JUDr. Kateřina Kalistová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 

studovala také na University of Waterloo v Kanadě a v Puškinově Institutu 

ruského jazyka v Rusku. Od roku 2006 do roku 2007 působila jako náměstkyně 

na Ministerstvu kultury. Od roku 2009 až do roku 2014 působila jako předsedkyně 

RRTV. V současné době je 1. náměstkyní ministra kultury.58 

2. Pavel Foltán 

JUDr. Pavel Foltán je členem RRTV od dubna 2009. Působí jako hudebník, 

dramaturg, producent, publicista a mediální poradce. Také přednáší na univerzitě 

Jana Amose Komenského v Praze.59 

3. Jiří Šenkýř 

Ing. Jiří Šenkýř je český politik a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání od 

roku 2009. Vystudoval technickou kybernetiku na Elektrotechnické fakultě 

Vysokého učení technického v Brně, absolvoval také postgraduální studium na 

ČVUT se specializací bezdemontážní diagnostika.60 

4. Nico Carpentier 

Nico Carpentier, Ph.D., přednáší na Univerzitě Karlově, Univerzitě v 

Loughborough a na Vrije Universiteit Brussel (VUB – Svobodná univerzita v 

Bruselu). Působí také jako viceprezident European Communication Research and 

Education Association (ECREA). Zabývá se teorií diskurzu, dále vztahy mezi 

médii, žurnalistikou, politikou a kulturou a akcentuje zejména sociální 

problematiku, ideologie, participaci a demokracii. 61  

5. Henry Loeser 

Mgr. Henry Loeser je doktorand oboru sociologie, vyučuje na FSS MU v Brně 

předměty Radio Management a Community Media. Spolupracuje s USA Peace 

Core (organizace, která vysílá své pracovníky do zahraničí, kde mají za úkol 

pomáhat s vybudováním institucí, které jsou pro demokratický režim nutné) a je 

členem CMFE (Community Media Forum Europe). Je také zakladatelem česko- 

-americké organizace Radioexpert.org. 

                                                            
58 JUDr. Kateřina Kalistová. [Online]. [cit. 30. dubna 2014]. Dostupný z: http://www.amakcz.cz/ 
pedagogove/seznam-pedagogu/judr.-katerina-kalistova.aspx   
59 Foltán. Složení rady. [Online]. [cit. 30. dubna 2014]. Dostupný z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/ 
slozeni-rady/foltan.htm  
60 Šenkýř. Složení rady.[Online]. [cit. 30. dubna 2014]. Dostupný z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/  
slozeni-rady/senkyr.htm 
61 Nico Carpentier. [Online]. [cit. 30. dubna 2014]. Dostupný z: http://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZ-100.html  
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6. Michel Fleischmann 

Michel Fleischmann je prezidentem mediální skupiny Lagardère Active ČR 

a členem představenstva Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV). 

Vystudoval na francouzské Sorbonně francouzskou moderní literaturu, poté 

pracoval ve Francii jako režisér rozhlasových pořadů a her.62 

7. František Čunderlík 

Mgr. František Čunderlík, MBA, působil v době ustavení pracovní skupiny pro 

komunitní média jako vedoucí oddělení rozhlasového vysílání Úřadu RRTV. 

8. Petra du Toit 

Petra Du Toit působí v Oddělení mezinárodních vztahů RRTV. Úzce 

spolupracovala s Kateřinou Kalistovou na vzniku souborné práce Komunitní 

média. 

9. René Zavoral  

Mgr. René Zavoral absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, obor 

politologie. Od roku 2001 pracuje v Českém rozhlase. V roce 2011 byl jmenován 

náměstkem generálního ředitele pro strategický rozvoj ČRo. Od dubna 2013 je 

náměstkem generálního ředitele pro program a vysílání ČRo.63 

 

RRTV si nechala vypracovat materiál shrnující fungování komunitních médií 

v několika případových studiích. Text byl poskytnut k veřejné diskuzi a zveřejněn na 

webových stránkách RRTV v květnu 2012. Autorem úvodní teoretické části je Nico 

Carpentier, další dvě kapitoly pocházejí ze studie financované irským regulačním 

orgánem (BAI). Materiál nenavrhuje žádné konkrétní řešení pro případnou změnu 

legislativy, ale zaměřuje se především na analýzu fungování terciárního systému v jiných 

zemích a formou příkladů dobré praxe ukazuje možnosti financování komunitních médií, 

včetně postupů při udělování dotací na vysílání, popř. tvorbu pořadů.64  

Diskuzi na toto téma podpořila také akademická obec. Fakulta sociálních věd 

Univerzity Karlovy zveřejnila výzvu „Podpořte ustanovení komunitních médií v  České 

republice“, ve které vyzvala veřejnost k reakcím na materiál RRTV a vyjádřila podporu 

tomu, aby tento sektor byl do mediálního systému ČR zařazen. Pod prohlášením se 

                                                            
62 [Online]. [cit. 30. dubna 2014]. Dostupný z: http://www.lagardere.cz/kdo-jsme/management.html 
63 Mgr. René Zavoral. [Online]. [cit. 30. dubna 2014]. Dostupný z: http://www.rozhlas.cz/lide/ 
vedeni/_zprava/mgr-rene-zavoral-1171912  
64 CARPENTIER, Nico a kol. Komunitní média. RRTV, 2012 [Online]. [cit. 28. dubna 2014]. Dostupný z: 
http://www.rrtv.cz/files/pracovni-skupiny/komunitni_media.pdf  
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podepsali tito pracovníci Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (FSV UK): Nico 

Carpentier, Irena Carpentier Reifová, Barbara Kopplová, Petr Bednařík, Jan Křeček, 

Lenka Vochocová, Tereza Hronová, Alice Tejkalová, Jaroslav Švelch, Josef Maršík 

a Martin Lokšík. 

Ve dnech 9. a 10. října 2012 proběhla v Telči konference s názvem Mediální 

křižovatky po dvaceti letech, kterou pořádala RRTV ve spolupráci s Českým rozhlasem 

a Českou televizí. Na program prvního dne byla zařazena také panelová diskuze na téma 

komunitních médií. Mezi jednotlivými panelisty byli následující odborníci: Kateřina 

Kalistová (předsedkyně RRTV), Michel Fleischmann (Lagardère Active ČR), Alexandr 

Pícha (ČRo), Martin Holík (Radio Proglas), Jan Motal (Katedra mediálních studií 

a žurnalistiky FSS MU) a Petr Žantovský (Radio Ethno).65 

Připomínky k veřejné diskuzi na téma komunitních médií měly být zaslány do 

15. ledna 2013 na e-mailovou adresu: komunitnimedia@rrtv.cz. Do tohoto termínu 

RRTV obdržela celkem 26 připomínek, a to v převážné většině od členů akademické 

obce. Pouze dva příspěvky byly od organizací, které měly zájem o provozování tohoto 

typu vysílání (Rádio Proglas, Televize Slovácko), ale přesto se k dané tematice 

vyjadřovaly pouze v obecné rovině. Z toho důvodu již další setkání pracovní skupiny 

neproběhlo.66  

V současné době působí bývalá předsedkyně RRTV Kateřina Kalistová jako první 

náměstkyně ministra kultury České republiky Daniela Hermana a jako jednu ze svých 

priorit uvádí rovněž implementaci komunitních médií do české mediální krajiny. Do 

konce roku 2014 by na objednávku MKČR měla být vyhotovena studie, která navrhne 

nejefektivnější způsob financování komunitních médií a způsoby, kterými lze zajistit 

udržitelnost tohoto typu vysílání. Zatím ještě neproběhlo výběrové řízení, a proto není 

známo, kteří odborníci ze sféry mediálních studií se na materiálu budou podílet.67 

Co se týče formy, jakou by mělo mít komunitní vysílání v ČR, hovoří Kateřina 

Kalistová o grantovém řízení, kde by v ideálním případě byly finance čerpány z rozpočtu 

RRTV (který by byl navýšen). Centrální rozdělování peněz podle jejího názoru podpoří 

transparentnost celého řízení. Nedokáže si představit například čerpání peněz 

z koncesionářských poplatků ani z poplatků od soukromých vysilatelů (oba způsoby jsou 

                                                            
65 Výroční zpráva RRTV za rok 2012. 
66 Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s Kateřinou Kalistovou ze dne 18.4.2014. 
67 Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s Kateřinou Kalistovou ze dne 18.4.2014. 
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naprosto běžnou praxí v zahraničí). Podle jejích slov by bylo úspěchem, pokud by 

v horizontu 10 let vznikly dvě až tři fungující komunitní rozhlasové stanice.68 

 

2.2  Nekomerční internetové rozhlasové vysílání v ČR  

Rozvoj technologií umožnil, že komunitní rádia sice stále v České republice 

nemůžeme najít na FM, ale stanice podobného typu (byť legislativně stále neukotvené) 

již několik let vysílají na internetu. Internetová rádia fungují na principu datového 

přenosu (tzv. streaming), kdy se data stahují simultánně během přehrávání do 

vyrovnávací paměti počítače. Buď se může jednat o živé vysílání – tzv. live stream, kdy 

přenos dat probíhá v reálném čase, anebo o streaming archiv.69 

Pro vysílání rozhlasové stanice na internetu není potřeba získávat licenci. Avšak 

při provozování internetového rádia dochází podle současné platné legislativy ke 

„sdělování díla veřejnosti (§ 18 odst. 1a především 2. autorského zákona č. 121/2000 Sb., 

v platném znění). Komunikačním médiem je v tomto případě počítačová síť internet. 

Pokud provozovatel do tohoto vysílání přejímá vysílání jiné osoby, a toto pak současně, 

úplně a v nezměněné podobě s původním vysíláním sděluje internetem veřejnosti, jedná 

se pak o přenos (rozhlasového nebo TV) vysílání podle ustanovení § 22 odst. 1 autorského 

zákona.“70 

Při provozování vysílání internetového rádia je tedy nezbytné současně vypořádat 

práva autorů hudby a zhudebněných textů s kolektivním správcem (v našem případě 

OSA) a práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů (INTERGRAM). Tato 

práva je podle zákona nutné vypořádat ve všech případech, ať už ve vysílání budou hráni 

autoři zastupovaní či nezastupovaní. 

OSA dále uvádí, že „pro práva k dílům hudebním je oprávněn poskytovat 

oprávnění k výkonu práva užít zveřejněná a ke zveřejnění nabídnutá hudební díla 

zastupovaných autorů a dalších nositelů autorských majetkových práv při jejich vysílání 

prostřednictvím jakýchkoliv prostředků sloužících k šíření zvuku, včetně sítě internet, 

jakož i oprávnění k výkonu práva užít repertoár OSA při pořizování zvukových záznamů 

vysílatelem (provozovatelem internetového rádia), určených pro jeho vlastní vysílání.“71 

                                                            
68 Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s Kateřinou Kalistovou ze dne 18.4.2014. 
69 FLÉGL, Václav. Internetové rádio. [online] 2004 [cit. 12. dubna 2014]. Dostupné z: 
 http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Internetove-radio~10~listopad~2004/. 
70 Tisková zpráva OSA. 
71 Legální vysílání. [Online]. [cit. 28. dubna 2014]. Dostupný z: http://www.radioo.cz/soft/legalni_ 
vysilani.pdf  
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V příloze této práce je uveden seznam provozovatelů, kteří mají v roce 2014 

smlouvu s OSA na webcasting či simulcasting internetového rádia. Nutno podotknout, že 

mnozí z nich jsou poskytovatelé prostoru pro vysílání, např. PLAY.CZ, AB Radio nebo 

Pozitiv, kteří již mají uzavřenou licenční smlouvu pro vysílání více stanic a za poplatek 

vysílání zprostředkují s balíčkem dalších služeb.72 

 

2.3  Typy českých rozhlasových stanic pro komunity 

V této části jsou uvedeny stručné informace o několika fungujících českých 

rádiích, která v mnoha směrech naplňují definici komunitního vysílání. Zastoupeno bude 

celkem šest typů vysílání pro komunity, které v našich zeměpisných šířkách můžeme 

najít. Stratifikaci jsem vytvořila po zmapování české mediální krajiny na základě 

fungujících (převážné internetových) stanic. Těchto šest typů tvoří rádia studentská, 

lokální/ /regionální, náboženské vysílání, vysílání pro etnickou menšinu, hudební rádia a 

ostatní zájmová vysílání.  

 

2.3.1  Studentské komunitní vysílání 

Typickým zástupcem této kategorie je právě brněnské Radio R, které je jako 

jediné členem mezinárodní organizace AMARC. Jde o studentské vysílání, které svůj 

provoz zahájilo v roce 2008 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 

Na vzniku se aktivně podílel Henry Loeser, americký teoretik komunitních médií, který 

však chtěl na fakultě vybudovat stanici větších rozměrů, a proto projekt předal v roce 

2009. V České republice se mi podařilo dohledat další čtyři internetová studentská rádia 

– Radio Bomba (Západočeská univerzita v Plzni), Rádio K2 (Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích), Rádio Kolej (Stavovská Unie studentů – nezisková studentská 

organizace na Ostravské univerzitě a Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava) a rádio UP AIR (Univerzita Palackého v Olomouci). Do této kategorie bychom 

mohli zařadit dnes již neexistující, nicméně ve své době velmi populární, Radio 

Akropolis.  

 

2.3.2  Lokální/regionální vysílání 

Vysílání v rámci určitého mikroregionu s důrazem na místní infoservis či lokální 

tradiční hudbu u nás samozřejmě najdeme. Stanic existuje více, mne zaujalo HalloRadio 

                                                            
72 Pozn.: Tento způsob využívá například rádio StreetCulture. 
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Hultschin, tedy dvojjazyčné rádio, které je provozováno Sdružením slezsko-německých 

přátel ve městě Hlučíně. Jedná se o nepolitickou organizaci kulturního charakteru 

sdružující české i německé občany žijící v Hlučíně a okolí. Sdružení má v současnosti 

přes 200 členů a pořádá i tematická setkání a diskuze, například v říjnu roku 2013 

proběhla debata na téma Národnostní otázka v Horním Slezsku před druhou světovou 

válkou a po ní (Problematik der Nationalitätsfrage in Oberschlesien vor und nach dem 

Zweiten Weltkrieg).73  

  

 

2.3.3  Náboženské vysílání 

Velmi specifickým případem mezi komunitními rozhlasovými stanice je brněnské 

Radio Proglas. Jako jediné komunitní (nekomerční) rádio šíří svůj signál přes FM, což 

rádiu umožňuje licence schválená RRTV. Pro získání licence však bylo nutné, aby rádio 

nebylo neziskovým subjektem, proto je jeho právní formou společnost s ručením 

omezeným. Paradoxní může být, že Rada ze zákona uděluje licence pouze ekonomicky 

stabilním subjektům, tedy takovým, které své vysílání financují z poskytované reklamy. 

Proglas se ale příjmům z reklamy vyhýbá a spoléhá se pouze na příjmy z vlastního 

Nadačního fondu Radia Proglas, na dary od posluchačů a sponzorů a vlastní výtěžek z 

prodeje audionahrávek.74 Podle mého názoru i přes nestandardní formu provozování 

může být Radio Proglas pro svou komunitu velkou mírou přínosné – zejména pokud jde 

o výběr témat, hudby a dalších prvků, které jsou důležité pro rozvoj náboženské 

komunity.  

 

 

2.3.4  Vysílání pro etnickou menšinu 

Příkladem vysílání pro etnickou menšinu je například česko-slovenská stanice 

iRoma.cz, která se zaměřuje na romskou hudbu a interprety. Na svých stránkách 

deklaruje, že je „jediné živě moderované romské rádio v Česku a na Slovensku, které 

hraje 24 hodin denně“.75 Dalším projektem, který bych chtěla zmínit, je Roma Youth 

Radio, který realizovali v letech 2009 až 2012 Henry Loeser a organizace 

Radioexpert.org. Jejich vizí bylo, že komunitní rádio vlastněné a řízené skupinami Romů 

                                                            
73 O nás. [online] [cit. 18. dubna 2014]. Dostupné z: www.halloradiohultschin.cz  
74 E-Shop. [online] [cit. 12. dubna 2014]. Dostupné z: http://www.proglas.cz/e-shop.html    
75 Romské Radio iRoma.cz. [online] [cit. 18. dubna 2014]. Dostupné z: www.iroma.cz/radio  
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může „poskytnout efektivní prostředky mediální gramotnosti, spolupráce, inkluze, 

dostupnosti, vzdělání, rozvoje dovedností a sociální koheze“.76 Původním cílem bylo 

založit a udržovat na FM frekvencích síť rozhlasových stanic, které budou řízeny 

romskými minoritami v Evropě. Avšak tento plán nebyl naplněn kvůli legislativním 

změnám, u kterých Radioexpert.org očekával, že proběhnou. V rámci projektu bylo 

realizováno několik školení a workshopů a úzká spolupráce probíhala zejména se 

sdružením IQ Roma Servis, o.s. 

 

 

2.3.5  Hudební vysílání  

Hudební vysílání zaměřené podle žánru na určitou komunitu či hudební 

subkulturu je pravděpodobně nejčastějším jevem mezi internetovými rádii. Mezi českými 

stanicemi uvedu několik příkladů: Radio HiphopStage, Groovy House Radio, Radio Folk 

nebo Radio Gothic. Poslední zmíněné rádio se zaměřuje na metal, crossover a rock. Podle 

informací na webových stránkách, kde zveřejňuje všechny přispěvatele, je zřejmé, že za 

uplynulých šest let se stanici podařilo získat hustou síť drobných dárců, díky nimž je 

provoz možný. Kromě tematicky zaměřeného proudového vysílání nabízí stanice 

moderovaný pořad RockSession, v jehož každém dílu představuje vždy jednu českou 

kapelu. Zajímavým prvkem je spolupráce s amatérskou scénou, kapely se mohou na 

stránkách radia registrovat a své skladby umístit do vysílání.77 

 

 

2.3.6  Ostatní zájmové vysílání  

Mezi stanicemi zařazenými v této kategorii (většinou vymezeno podle společného 

zájmu) bychom našli například jediné české rádio pro potápěče eDive či motorkářské 

Bikers Radio Doupě. Humpolecká stanice Bikers Radio Doupě s podtitulem „První český 

motorkářský rádio“ vysílá od června roku 2013 pro komunitu motorkářů. Vysílá z klubu 

Doupě a pořádá zde také srazy motorkářů. Ve stanovách uvádí, že „cílem klubu je 

sbližovat příznivce, majitele motocyklů a všechny osoby, které mají kladný vtah 

k motorismu“. Zaměřuje se především na hudbu 60. až 80. let, v prostorách klubu pořádá 

i koncerty. Všechno funguje na bází dobrovolnické činnosti, výtěžky z příspěvků členů, 

                                                            
76 Romské Rádio. [online] [cit. 18. dubna 2014]. Dostupné z: http://www.radioexpert.org/cs/node/16  
77 Rádio Gothic [online] [cit. 18. dubna 2014]. Dostupné z: http://www.radiogothic.net    
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příležitostného občerstvení a případných ubytovacích služeb jsou určeny na pokrytí 

organizačních nákladů, propagaci, honoráře účinkujícím, údržbu a rozvoj klubu.78  

 

  

                                                            
78 [online] [cit. 18. dubna 2014]. Dostupné z: http://www.motorkarskydoupe.cz   



   29

3. Subkultury městských populací 

„(…) I pro „většinovou společnost je dobře, že existují 

subkultury, minority, které ji brání v tom, aby zakrněla a 

začala zahnívat.“   Josef Rauvofl, 201179 

 

Tato diplomová práce se věnuje velmi specifickému odvětví komunitního 

rozhlasového vysílání. Nezaměřuje se na komunity náboženské nebo lokálně příslušné, 

ale velmi specifickou skupinu subkultur městské populace. Proto je nezbytné v teoretické 

části této práce podat definici, co si pod tímto termínem můžeme představit.  

 

3.1  Vymezení pojmu subkultura  

 V následujících odstavcích budu charakterizovat pojem „subkultura“ a ve zkratce 

nastíním vývoj studia subkultur. Velký sociologický slovník nám k tomuto pojmu nabízí 

následující definici: „… soubor specifických norem, hodnot, kategorií, vzorů chování 

a životní styl charakterizující určitou skupinu v rámci širšího společenství“.80 Subkultura 

je tedy jakousi podkategorií většinové společnosti, vůči které se na základě určitých 

charakteristik vymezuje. Je nutné zdůraznit, že subkultury neexistují mimo většinovou 

kulturu, ale jsou s ní v neustálém kontaktu a vzájemné interakci. „Míra rozdílnosti 

subkultury od celé kultury, jíž je součástí, je jednak pohyblivá, jednak se může minimálně 

odlišovat nebo může být zcela v opozici proti celé kultuře (tzv. kontrakultura/ 

/kontrakultury). Velikost a charakter rozdílů je dán celou řadou faktorů, jako jsou věk 

(tzv. mládežnická kultura), povolání včetně přípravy na ně, náboženství (sekty, rituály), 

původ, národnost, etnikum, rasa, sociální pozice, sociální status, zájmy, sociální instituce, 

segregace atp.“81  

 Jedny z prvních výzkumů zaměřených na subkultury, ačkoli pro ně tehdy nebylo 

toto označení používáno, prováděli od dvacátých let dvacátého století výzkumníci 

z katedry sociologie z chicagské univerzity v USA. „Pro výzkumnou práci těchto 

sociologů byla určující myšlenka, že v komplexních sociálních útvarech nemají hodnoty, 

normy a symboly stejnou důležitost pro všechny jejich členy, a proto v nich existuje mnoho 

                                                            
79 RAUVOLF, Josef. „Když je člověku 20…“ In. VLADIMIR 518, VESELÝ, K. Kmeny. Praha: 
Biggboss, 2011, s. 13. 
80 LINHART, J. et al. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. s. 1 348. 
81 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Vydání 1. Havlíčkův Brod. Grada 
Publishing, 2010, s. 30. 
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„světů“ a tím pádem okrajových kultur.“82 Výzkumné metody chicagské školy byly silně 

ovlivněné antropologickým přístupem a stavěly zejména na terénním výzkumu a přímém 

kontaktu se zkoumanými subjekty. Důležité je přitom zmínit, že valná většina výzkumů 

probíhala v městském prostředí. 

S první definicí termínu subkultura přišel v roce 1947 Milton M. Gordon. Uvedl, 

že pod subkulturou si můžeme představit „… pododdělení národní kultury, složené 

z kombinace sociálně situačních složek, jako jsou třídní status, etnický původ, městské 

nebo venkovské osídlení a náboženská příslušnost, které tvoří svou kombinací fungující 

jednotu, jež integračně upevňuje na ní se podílející jedince“.83 Pojem subkultura se 

v americké sociologii padesátých let dvacátého století používal zejména pro označování 

deviantních skupin mladých jedinců, kteří byli podle většinových společenských norem 

neúspěšní – nedařilo se jim ve škole, nemohli najít práci apod. Subkultury jim pak 

vytvářely prostředí, kde platily normy, které mohli naplnit. Dovednosti, které byly 

většinovou společností chápány jako nevhodné (např. krádeže, drobná kriminalita), 

umožňovaly těmto jedincům v takovýchto subkulturám naopak společenský vzestup 

a prestiž. 

Velký vliv na studium subkultur měla tzv. Birminghamská škola, respektive 

Centrum pro současná kulturní studia na Birminghamské univerzitě. Centrum bylo 

založeno roku 1964 Richardem Hoggartem, který se také stal jeho prvním ředitelem.  

Pravděpodobně nejznámějším kulturním teoretikem pocházejícím z této instituce a 

zabývajícím se studiem subkultur je Dick Hebdige. Jeho dnes již kultovní monografie 

Subculture: The meaning of style z roku 1979 (vyšla v roce 2012 i v českém překladu) 

vykládá životní styl jako způsob komunikace členů subkultur. Kniha formou 

etnografického výzkumu odhaluje subkultury hipsterů, beatníků, teddy boys a 

rastafariánů.  Věnuje se mediální prezentaci jednotlivých skupin, která často osciluje mezi 

pohoršením a fascinací. Období, kdy se Centrum pro současná kulturní studia 

subkulturami zabývalo, tedy 70. a 80. léta můžeme označit za zlatá léta výzkumu 

subkultur. Hebdige chápe subkultury jako „systémy komunikace, formy výrazu a 

reprezentace.“84 Interpretuje subkulturu jako formu odporu, v níž se „zažívané rozpory a 

námitky vůči vládnoucí ideologii nepřímo reprezentují ve stylu.“85 Jeho výzkum, který 

                                                            
82 GIRTLER, Roland. Okrajové sociální kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 26. 
83 BURVÁNEK, J. Interkulturní vzdělávání II. Praha, 2005: Člověk v tísni, o.p.s, s. 143. 
84 HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. Praha: Dauphin, 2012. s. 192. 
85 HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. Praha: Dauphin 2012. s. 197. 
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byl později kritizován, je nutné chápat v kontextu dané doby související se 

socioekonomickými změnami po druhé světové válce.  

V pozdějších letech je také zřejmá terminologická odchylka. Začaly se používat 

jiné pojmy, například scéna (často související s hudebními subkulturami), životní styl, 

hnutí či kmeny. S posledním zmíněným pojmem přišel Michel Maffesoli, definující 

zejména městské kmeny, které chápe jako jakési mikroskupiny lidí sdílejících podobné 

zájmy v určitých částech města, ve kterém žijí.  

Někteří autoři však shledávají termín subkultura stále aktuální. Já chápu 

subkulturu jako úžeji vymezený celek než scéna a například oproti životnímu styl 

shledávám subkulturu méně obecnou. Užívání termínu se samozřejmě také odvíjí od typu 

zkoumané skupiny. Například Hodkinson tvrdí, že v případech, kdy skupiny vykazují 

velkou míru sounáležitosti a značným způsobem se odlišují od majority, je tento termín 

vhodný.86  

Publikace Kmeny mapující vizuální kulturu českých městských subkultur, je 

skvělým příkladem toho, že tento termín je stále živý. Přestože autoři zvolili atraktivnější 

název pro knihu, ve svých textech hovoří o městských subkulturách. Ráda bych tedy 

demonstrovala, jak tento termín uchopím já a to úryvkem z textu Karla Veselého: 

„Města jsou jako vězení a ulice jejich labyrinty, ze kterých se snažíme vymotat. 

Na cestě za svobodou potkáváme spiklence, se kterými malujeme paralelní mapy a 

sepisujeme nové mytologie, jež nám mají pomoci přežít. Oblékáme se při tom do vlastních 

uniforem a mluvíme jazykem, kterému rozumíme jen my sami. Schováváme se ve stínech 

znaků a v místech, kam nemůže kapitál. Pro ostatní jsme buď neviditelní, nebo výtržníci, 

kteří se odmítají chovat „normálně“. A přitom nechceme nic jiného, než si žít svým 

vlastním způsobem.“87 

Pro účely své práce chápu městské subkultury jako minoritně zastoupené skupiny 

vymezené vůči mainstreamu, které spolu sdílejí společné zájmy a komunikují 

specifickým způsobem. Jako platforma pro tuto komunikaci bude zkoumáno internetové 

rádio StreetCulture, které dává prostor mnoha takovýmto subkulturám (od příznivců 

metalu, přes hiphopovou či queer subkulturu až po mladé spisovatelé ze Žižkova).  

 

                                                            
86 HODKINSON, Paul, DEICKE, Wolfgang. Youth Cultures: Scenes, Subcultures and Tribes. New York: 
Routledge, 2007. 
87 VESELÝ, Karel. „Obyvatelé neviditelného města.“ In: VLADIMIR 518, VESELÝ, K. Kmeny. Praha: 
Biggboss, 2011. s. 8.  
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4. Metodologie – případová studie 

V předchozích kapitolách práce jsem představila teoretický podklad pro téma 

komunitních médií i městských subkultur. Jak jsem již zmínila, mým cílem je zasadit 

vysílání StreetCulture do širšího kontextu teorie komunitních médií a pokusit se zjistit, 

zda svou podstatou naplňuje čtyři rozměry komunitního vysílání podle Carpentiera.88 

Rozhodla jsem se tudíž pro účely této práce zvolit metodu případové studie, protože právě 

tento přístup kvalitativního výzkumu mi umožní zachytit komplexnost fungování 

internetového rádia StreetCulture. Jak uvádí Hendl, metodě případové studie jde 

„o zachycení složitosti případu a o popis vztahů v jejich celistvosti“.89 Stake definuje 

případovou studii jako „úsilí o porozumění sociálnímu objektu v jeho jedinečnosti 

a komplexitě“.90  

Můj výzkum směřoval k exploratorní případové studii, jejímž cílem je 

„prozkoumat neznámou strukturu případu a působící vztahy, definovat hypotézy, otázky, 

nebo dokonce navrhnout teorii a připravit tak půdu pro další výzkum“.91 Na rozdíl od 

například statistického šetření si případ vybírám cíleně, nikoli náhodně. Jsem si plně 

vědoma, že organizace, kterou jsem si pro svoji případovou studii zvolila, je svým 

charakterem velmi specifická, a proto není mým cílem zjištěné poznatky prezentovat jako 

zobecnitelné pro další výzkum. Inspirací pro volbu této metodologie mi byla také 

publikace Media and Participation: A site of ideological-political struggle, v níž autor 

k vysvětlení problematiky jednotlivých aspektů participace v mediích používá právě 

metodu případové studie jednotlivých pořadů, seriálů, a mediálních organizací, které mají 

participativní rysy.92  

 

4.1  Zvolený případ – StreetCulture, o.p.s. 

Pro případovou studii internetového rádia fungujícího na bázi komunitní 

spolupráce v neziskovém sektoru jsem si vybrala rádio Streetculture, které již přes tři roky 

vysílá z proskleného studia žižkovského StreetBaru. Zaměření tohoto rádia je bezesporu 

na městskou alternativní populaci. Jak uvádí Iva Jonášová, spolupráce s různými 

                                                            
88 CARPENTIER, N., LIE, R., SERVAES, J. „Community media – muting the democratic media 
discourse?” In: Continuum: Journal of Media and Cultural Studies 17,  2003, s. 51–68. 
89 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. s. 102. 
90 STAKE, R. E. The art of case study research. London: Sage, 1995. s. 2. 
91 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. s. 110. 
92 CARPENTIER, Nico. Media and participation: A site of ideological-democratic struggle. Bristol: 
Intellect, 2011. 
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městskými komunitami se stanici vždy vyplatila: „Dáváme prostor úzce specializovaným 

hudebním nebo názorovým skupinám, které jinde v médiích svůj prostor nemají. 

Například Vilém, který připravuje pořad Deadly Zone o extrémní muzice, říká, že 

StreetCulture bylo opravdu jediné rádio, které jim dalo prostor. Komunita, která je 

z pozice velkého veřejnoprávního nebo komerčního média minoritou, je pro nás ta velká 

a zajímavá skupina. Takže paradoxně platí to, že čím specializovanější skupina, tím větší 

počet posluchačů. Zjistili jsme, že pro nás je dobré hledat ty mezery v médiích – to pro 

nás totiž funguje a tady je to naše místo.“  

K vysílání komunitního rádia vedou zcela odlišné motivace než v případě 

komerčních stanic, finanční prostředky jsou nutné k pokrytí výdajů na provoz a zajištění 

legálního vysílání. Tým dobrovolníků rádia Streetculture zajišťuje denní vysílání 

s celkem 30 původními pořady, samotné vysílání přesahují další aktivity tohoto 

občanského sdružení: workshopy, koncerty, výstavy, prezentace, vzdělávací akce 

a celková podpora kulturního vyžití v dané lokalitě, tj. pražská čtvrť Žižkov.93 Projevují 

se zde také principy kolektivní inteligence a uživatelsky vytvořeného obsahu – zapojit se 

může kdokoli, koho projekt zajímá. Finanční prostředky na provoz získává rádio 

z několika sfér, není tedy závislá ani na státu, ani na trhu. Svým zaměřením, obsahem, 

ale i způsobem provozu a financováním odpovídá definici komunitního média. 

Důvody pro výběr právě této organizace jsem uvedla, nicméně ráda bych 

zdůraznila, že mé rozhodnutí ovlivnil také fakt, že StreetCulture lze považovat za velmi 

vzácný úkaz na českém mediálním trhu, a to nejen svým širokým záběrem, ale i nadšením 

dobrovolníků a zajímavým propojením živého vysílání s veřejným prostorem. Co se týče 

kulturního i mediálního spektra naší republiky, je StreetCulture velmi specifickou 

platformou a neméně zajímavým výzkumným předmětem. 

 

4.2  Výzkumné otázky a postup 

Základní výzkumná otázka celé studie zní: Funguje v ČR (konkrétní) komunitní 

vysílání pro městské subkultury? Samozřejmě takto položenou otázku si musíme ještě 

upřesnit doplňujícími dotazy: Jak tato konkrétní organizace funguje? Pro jaké komunity/ 

                                                            
93 StreetCulture, o.p.s. [online]. [cit. 4. května 2014].  
Dostupné z: http://www.streetculture.cz/streetculture-ops 
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subkultury vysílá? Naplňuje ve všech aspektech definici čtyř rozměrů komunitních médií 

podle Carpentiera (tj. komunitní, alternativní, občanský i rhizomatický)94?  

 Sběr dat jsem prováděla několika metodami. Zvolila jsem především metodu 

pozorování, dále také polostrukturovaných rozhovorů a obsahové analýzy zpřístupněných 

dokumentů. Zdrojem informací bylo také samotné vysílání. 

 Nejprve jsem provedla obsahovou analýzu materiálů, které jsem měla k dispozici 

od ředitelky Ivy Jonášové (vysílací schéma a zakládací listina, které přikládám v příloze), 

a čerpala jsem i z webové prezentace www.streetculture.cz (včetně výročních zpráv) a 

online magazínu StreetCulture. Poté jsem provedla a nahrála polostrukturované 

rozhovory s Ivou Jonášovou, Jiřím Malinou a také Kateřinou Kalistovou a přepsala jejich 

znění, které je v kompletní podobě uvedeno v příloze této práce.  

Výzkumná zjištění představím v následující kapitole 5. StreetCulture: prostor pro 

komunitní vysílání. Mým cílem bylo vše detailně popsat a vysvětlit, nikoli hodnotit 

úroveň či smysl jednotlivých organizačních či obsahových prvků.  

 

  

                                                            
94 CARPENTIER, N., LIE, R., SERVAES, J. „Community media – muting the democratic media 
discourse?” In: Continuum: Journal of Media and Cultural Studies 17, 2003. s. 51–68. 
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5. StreetCulture: Prostor pro komunitní vysílání 

5.1  Charakteristika média a způsob provozu 

5.1.1  Základní údaje 

 
Název subjektu: StreetCulture o.p.s. 

Počet pořadů: 30 pořadů 

Počet moderátorů: 55 (celý tým 60 osob) 

Celkový počet vyrobených pořadů: 960 (cca 86 400 minut vlastní autorské tvorby) 

Počet živých vystoupení během 
StreetCulture Sessions 

více než 80 interpretů a skupin 

facebook.com/streetculture 3 05095 

Internetové vysílání přes 10 000 posluchačů měsíčně (zdroj play.cz) 

Veřejné prostory StreetBar průměrně 40 návštěvníků každý den 

Posluchači podle pohlaví:  62 % mužů, 38 % žen 

Posluchači podle věku: 25–34 let 43 % 
18–24 let 34 % 
35–44 let 11 % 

Posluchači podle lokality: 91 % ČR (43 % Praha), 6 % SK 

 

5.1.2  Formát stanice StreetCulture 

 Velmi často používaným termínem pro definování identity nebo specifik 

rozhlasové stanice je pojem „rozhlasový formát“. Josef Maršík jej popisuje jako „model 

rozhlasového programu na základě rámcově stanovených zobecňujících, typických znaků. 

Základním kritériem je např. cílová věková posluchačská skupina ve vazbě na převažující 

hudební žánr nebo typ mluveného slova.“96 Dá se tedy říci, že v případě hudebních 

formátů je určujícím prvkem žánrové rozpětí vysílané hudby a jeho schopnost 

generačního oslovení. Program stanice se pak odvíjí od toho, pro jaké cílové publikum 

vysílá, mění se například poměr mluveného slova a hudby.97 Josef Vlček preferuje 

u formátu stanice označení „programový formát“, který podle jeho slov přímo indikuje 

důraz na určitou návaznost programové schéma. Dále zmiňuje určité dilema v samotné 

definici formátu jako modelu. „Každý formát stanice sice alespoň vzdáleně odpovídá 

některému z hlavních modelů, ale je také zároveň neopakovatelný. Čím fragmentárnější 

                                                            
95 Ke dni 29. dubna 2014. 
96 MARŠÍK, J. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: SRT, 1999. s. 13. 
97 VLČEK, J. Formát vysílání rozhlasových stanic a jeho proměny v ČR. In: Zpráva o stavu vysílání a 
činnosti rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 1999 [online]. c2000 [cit. 28. dubna 2014]. 
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je trh, tím více vznikají různé křížence základních formátů.“98 Vlček tedy vychází 

z předpokladu, že každé médium si dává za cíl najít svoje místo mezi ostatními médii, 

získat specifickou posluchačskou základnu a vyhovět jejím potřebám – v ideálním 

případě si tedy najít vlastní formát.  

 Malý lexikon rozhlasových formátů uvádí, že „česká rádia jsou díky slabému trhu 

a velkému množství provozovatelů silně uniformní“.99 Navrhuje tedy rozhlasové stanice 

vysílající na našem území rozdělit na mladé (více druhů formátu Adult Contemporary pro 

cílovou skupinu 15–45 let) a staré (Soft Rock, Oldies, Melodie, Country pro cílovou 

skupinu 30–60 let).  

 Podobně jako u formátu například Radia 1, kterému jsem se věnovala ve své 

bakalářské práci100, bych se přikláněla k tomu, označit také stanici StreetCulture jako 

evropskou variantu UC – Urban Contemporary. UC se v kontextu amerických 

rozhlasových stanic orientuje výhradně na černošskou hudbu (hip hop, soul).101 

Evropským UC chápeme formát pro mladé a velmi náročné posluchače. „Žánrové 

vymezení je velmi široké, víceméně od nekomerčního popu přes jazz až po techno. Věková 

kategorie posluchačů je 18–35 let. Jde tedy o alternativní hudební formát pro městskou 

populaci, která se nespokojí s mainstreamovou hudbou.“102  

  

5.1.3  Organizační struktura StreetCulture 

StreetCulture, o.p.s., byla zapsána u Městského soudu v Praze 7. listopadu 2012, 

od 1. května 2013 převzala veškeré aktivity spojené s rádiem StreetCulture a nahradila 

stejnojmenné občanské sdružení fungující od roku 2011. Od 1. května 2013 také začala 

organizace provozovat prostory baru, odkud vysílá rádio a kde se pořádají koncerty, 

výstavy a workshopy. Do té doby provozoval bar spoluzakladatel Jiří Malina jako svou 

soukromou živnost. Ředitelkou o.p.s. je Mgr. Iva Jonášová. Správní rada má v současné 

době celkem tři členy, jsou jimi Jiří Kratochvíl, David Gurin a Jiří Malina. Tříčlenná 

dozorčí rada zahrnuje Ivana Brhlíka, Ivana Šterna a Josefa Hanibala. Jako zakladatelé 

jsou v rejstříku vedeni Jiří Malina, Iva Jonášová a Ivan Brhlík.  

                                                            
98 VLČEK, J. Formáty rozhlasových stanic. In Zpráva o stavu vysílání a činnosti rady České republiky pro 
rozhlasové a televizní vysílání 1998 [online]. c1999 [cit. 28. dubna 2014]. 
99 DRESLER, R. Malý lexikon rozhlasových formátů. [Online] 25. března 2002 [cit. 28. dubna 2014]. 
100 MÍKOVCOVÁ, Eliška. Specifika vysílání pro posluchače Radia 1. Praha, 2011. 72 s. Bakalářská práce 
(Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd.  
101 STERLING, C. Encyclopedia of Radio. London, 2003. s. 276. 
102 DRESLER, R. Malý lexikon rozhlasových formátů. [Online] 25. března 2002 [cit. 28. dubna 2014].  
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 Organizační struktura StreetCulture, o.p.s., čítá více než 60 zapojených osob, které 

se podílejí na chodu stanice na dobrovolnické bázi. Jedinými zaměstnanci jsou členové 

pracovní skupiny nazvané StreetCultureCommunity. Jedná se o barmany a správce 

prostor StreetBaru.103 Ti však také mají ve vysílání vlastní pořad a zapojují se nad rámec 

svého pracovního poměru, také na dobrovolnické bázi. Hlavní slovo ohledně chodu rádia 

a provozu baru mají ředitelka Iva Jonášová a spoluzakladatel Jiří Malina. Tato dvojice 

řídí skupinu pěti garantů, kteří mají na starosti vysílání v jednotlivé dny, případně 

i několik dalších žánrově souvisejících pořadů. Těmito garanty jsou Jan Riessner (garant 

pondělního vysílání), Pavlína Nečásková (pořad Ru(a)mble time, garantka čtvrtečních 

pořadů), Vojta Hněvkovský (pořad Diference, páteční StreetCulture Sessions, garant 

nedělních pořadů), Jiří Kratochvíl (garant úterních pořadů) a Cuky (garant středečních 

pořadů, člen StreetCultureCommunity, barman a správce prostor). Tito garanti jsou 

k dispozici jednotlivým autorům a moderátorům. „Garant dělá support při vysílání. Než 

začnou vysílat moderátoři, tak by je měl seznámit s tím, jak to ve studiu funguje, jak se 

tvoří pozvánky na webu, jak se pořady promují, a vysvětlí jim, jak po odvysílání nasadit 

reprízu. Udělají jim zkrátka technické školení a jsou jim k dispozici.“104  

Další skupinou v organizačním schématu StreetCulture jsou promotéři, neboli 

organizátoři koncertů, kteří organizují veškeré akce, které se v prostoru StreetBaru konají, 

tj. jedna až tři (výjimečně čtyři) akce týdně.  

Dále je zde skupina více než 55 moderátorů pořadů. Vedení se se všemi schází 

oficiálně jednou ročně, ale podle potřeby probíhají samozřejmě individuální schůzky. 

Většina moderátorů se na chodu stanice podílí ještě jiným způsobem, případně jsou ze 

spřízněných organizací (FullMoon, kidsandheroes.cz), ale těmto faktorům propojenosti 

se budu věnovat až v kapitole 5.4 StreetCulture: čtyři rozměry komunitních médií. 

Mezi další pozice, které jsou nezbytné pro bezproblémový chod stanice, patří 

jednotlivé odborné pozice jako webeditor, marketing manager, fundraiser atd., kteří se 

nepodílejí na vysílání autorsky. U těchto pozic, jak přiznala ředitelka Iva Jonášová, je 

velmi těžké získat dlouhodobé spolupracovníky na dobrovolnické bázi, a proto agendu 

většinou zajišťuje vedení. „Problém je získávat dobrovolníky na pozice, které nejsou ve 

vysílání vidět, a na ty, které vyžadují docela velkou profesní zkušenost. Profesionálové 

nemají důvod něco takového dělat dobrovolnicky, když se tím v životě živí.“105   

                                                            
103 Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze dne 17.4.2014. 
104 Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze dne 17.4.2014. 
105 Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze dne 17.4.2014. 
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5.1.4  Financování  

StreetCulture je financován ze tří různých zdrojů: první skupinou jsou služby, 

které prodá, druhá skupina financí je z grantů a třetí jsou mecenášské dary. V roce 2011 

byla činnost hrazena také z členských příspěvků občanského sdružení, které byly ve výši 

1 000 Kč ročně. Distribuce internetového vysílání a platba autorským svazům byla 

realizována z grantu Městské části Praha 3, který obdržel bar na vybudování prostoru pro 

DIY aktivity. Dotaci od Nadace O2 obdrželo StreetCulture na zahájení projektu 

StreetCulture Session, zejména na nákup techniky a vybavení. 

 V roce 2012 byly opět hlavním zdrojem StreetCulture členské příspěvky, dary od 

členů týmu a donátorů StreetCulture. Dvě podané žádosti o grant na Městskou část Praha 

3 byly neúspěšné. Hlavním provozním nákladem byla v roce 2012 platba distributorovi 

vysílání a platba kolektivním správcům autorských práv. Výdaje na tiskové služby, které 

byly umístěny v prostorách baru nebo sloužily propagaci StreetCulture mimo prostory, 

uhradili členové týmu StreetCulture z osobních zdrojů. Grafické zpracování připravili 

členové týmu StreetCulture bez nároku na finanční odměnu. Další administrativní 

náklady, spojené např. s tvorbou materiálů o StreetCulture, poštovními a tiskařskými 

službami a s ověřování úředních listin a dokumentů, uhradili členové týmu z vlastních 

zdrojů. 

Od 1. května 2013 změnilo StreetCulture svou právní formu z občanského 

sdružení na obecně prospěšnou společnost a nyní provozuje hlavní a vedlejší činnost. 

Vedlejší činností je provoz baru, který byl hlavním zdrojem příjmu StreetCulture v roce 

2013. StreetCulture v roce 2013 zaměstnala tři stálé zaměstnance v oboru hostinská 

činnost (StreetCultureCommunity – viz kapitola 5.1 Organizační struktura 

StreetCulture). Činnost StreetCulture byla podpořena Městskou částí Praha 3 

prostřednictvím tzv. rychlého grantu na období říjen 2013 až prosinec 2013, který byl 

využit na provoz rádia. Hlavními náklady byly v roce 2013 nájem a provoz prostor, platby 

distributorovi vysílání a ochranným svazům a platy zaměstnanců. StreetCulture bylo 

neúspěšným žadatelem o dotaci na projekt Enter Žižkov na žižkovském rádiu 

StreetCulture (série rozhlasových rozhovorů s osobnostmi z Prahy 3) v grantovém řízení 

Městské části Praha 3 na období leden 2013 až prosinec 2013. StreetCulture nebyl 

přidělen ani grant Nadace Agrofert na projekt Rekonstrukce prostor pro vzdělávací 

program StreetCulture EDU. 
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 Na sklonku roku 2013 získalo StreetCulture dvouletý grant MČ Praha 3 na roky 

2014 a 2015 ve výši 75 000 Kč ročně.106 

 

5.2  Historie rádia StreetCulture 

Stanici StreetCulture založili Iva Jonášová a Jiří Malina, neboli Ajva a jirkam. 

Vizi veřejného prostoru s rádiem si poprvé definovali v roce 2008. První představa 

směřovala ke ski rádiu na sjezdovkách v lyžařských rezortech. O rok později přišli 

s názvem StreetRadio a rozhodnutím, že lokalitou rádia nebudou hory, ale naopak město 

– Praha. Během roku 2010 přišlo na řadu intenzivní hledání vhodných prostorů 

v atraktivních městských částech Holešovice a Karlín. Nakonec zvítězil Žižkov a prostory 

bývalého EXITu, které svojí dispozicí splňovaly představy o ideálním zázemí pro 

StreetRadio. V červenci začala složitá rekonstrukce a na konci října se prostory s barem 

otevřely prvním návštěvníkům. Na přelomu prosince 2010 a ledna 2011 bylo sloučeno 

StreetRadio s projektem RadioStreet a vzniklo StreetCulture – tento název používá 

stanice až do současnosti. Dva téměř totožné názvy pro dvě úplně jiná rádia daly 

dohromady skupinu lidí, která se rozhodla tvořit společně rádio a svoje vlastní autorské 

pořady, které začali vysílat z prostor StreetRadia. Základní definice veřejného prostoru 

s rádiem se rozšířila o výrobu vlastního obsahu a podporu alternativní kultury. A 

základním principem, na němž stojí StreetCulture dodnes, se stal D.I.Y. a dobrovolnický 

přístup. 

V březnu roku 2011 začíná StreetCulture poprvé vysílat. Historicky prvními 

pořady jsou Monoculture, Roots, RoutineChecka Soul Station, které určovaly coby 

průkopníci tvář vysílání StreetCulture. Zatímco Monoculture a Soul Station do éteru 

putovaly od autorů z USA a Jižní Koreje, pořady Roots a RoutineCheck odstartovaly éru 

živého vysílání z proskleného žižkovského studia StreetCulture. Během několika týdnů 

se prostor studia začal plnit dalšími, živě vysílanými pořady.  

V květnu 2011 vešlo v platnost pevně definované vysílací schéma. Pořady se 

stálými vysílacími časy byly sestaveny do vysílání podle žánrů, aby se posluchači mohli 

lépe zorientovat. Pondělí obsadil hiphop, úterý punk, hardcore a tvrdší žánry, středu 

získala elektronika, čtvrtek magazíny různého zaměření, pátek byl rezervován pro 

připravovanou koncertní sérii StreetCulture Session, soboty pro DJská vystoupení a párty 

a neděle se postupně začala profilovat jako alternativní a undergroundová. Jako 

                                                            
106 Výroční zpráva StreetCulture za rok 2013. 
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primetime čas vysílání, ve kterém se denně vysílají premiéry, byly určeny hodiny 19.00 

až 22.00 a každý pořad byl následně ještě dvakrát reprízován.  

Zájemců o vysílání autorských pořadů se během prvních měsíců našlo mnoho, a to 

jak mezi jednotlivci, tak mezi lidmi ze spřátelených komunit i mezi skupinami, které už 

jinde vytvářely specifický obsah pro své fanoušky. Pět měsíců po startu vysílání se 

objevilo 23 pořadů. Šest z nich vysílá do současné doby (pozn.: květen 2014), dva z nich 

skončily ve fázi příprav. Zde je jejich seznam: Balcony.tv, CultureCake, Chicks, 

DeadlyZone, Diference, Duha, Fatale, Fatale Voice, Indietronics, Latté Night, 

Madcirkus, Mixle v Pixle, Mixtapes, Monoculture, Musiczone, Kids and HeroesRadio 

Show, Raparát, Roots, RoutineCheck, ShakeYuhBamBam, Soul Station, SpaceAnimals, 

Uk On Da Air. 

 Od října 2011 se v zadní místnosti členitého prostoru StreetCulture začala 

odehrávat páteční vystoupení živé hudby – StreetCulture Session, která mohla být 

realizována díky finanční podpoře Nadace O2 Think Big. Projekt pravidelných 

akustických a poloakustických vystoupení StreetCulture Session nabízel kromě živého 

přenosu do vysílání také rozhovor s muzikanty ve studiu. StreetCulture Session se 

následovně rozšířila také na sobotní DJská vystoupení a další žánrové dny v týdnu.  

V roce 2012 přibylo do vysílání celkem 15 nových pořadů. Během tohoto roku 

bylo na StreetCulture odvysíláno více než 360 premiér pořadů, což je přibližně 540 hodin 

vyrobeného vlastního obsahu. Vysílání dále zaplnilo přes 700 repríz tvořených z již 

odvysílaných pořadů. Statistika návštěvnosti webových stránek StreetCulture také 

nabídla zajímavá čísla – 30 000 unikátních návštěvníků a více než 140 000 zobrazených 

stránek. Kromě několika výstav, workshopů a mediálních praxí pro studenty proběhl ve 

StreetCulture historicky první přímý videopřenos z ČR prostřednictvím kanálu 

youtube.com. Šlo o vystoupení kapely Goodfellas, které bylo přenášeno službou Youtube 

live streaming.107 

Od května 2013 převzala veškeré aktivity, včetně provozování baru, společnost 

StreetCulture, o.p.s., která nahradila stejnojmenné občanské sdružení. Říjen 2013 se stal 

dalším přelomovým bodem ve vývoji StreetCulture. Byla založena tříčlenná správcovská 

skupina StreetCultureCommunity, která pokračuje v provozování baru a stará se 

o prostory StreetCulture. StreetCulture je od 21. října 2013 kompletně nekuřáckým 

prostorem s veganským občerstvením a prodlouženou otevírací dobou (od 16.00 hodin). 

                                                            
107 Výroční zpráva StreetCulture za rok 2012. 
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Tato změna zároveň umožnila rozšířit vysílací schéma a nabídnout nové vysílací časy 

dalším zájemcům o vysílání. Premiérové živé pořady začínají už v 18.00 hodin. 

V roce 2014 se StreetCulture opět rozrůstá ve svých aktivitách. Na webových 

stránkách vzniká rozsáhlý veřejný zvukový archiv, v němž jsou zálohované nejlepší 

rozhovory, které se za celou dobu existence objevily ve vysílání. podle statistik serveru 

PLAY.CZ dosáhlo StreetCulture na pozici osmého nejposlouchanějšího rádia, což je mezi 

dalšími komerčními stanicemi velký úspěch. V současné době se na vysílání podílí více 

než 60 dobrovolníků. 

 

 

5.3  Vysílání rádia StreetCulture  

V této kapitole seřadím všechny v současné době vysílané pořady StreetCulture108 

podle hlavních žánrových charakteristik. Sledovaným obdobím byl duben 2014, v příloze 

uvádím i aktuální programové schéma. Jako zdroj informací o pořadech mi posloužilo 

zejména samotné vysílání, propagační materiály StreetCulture, rozhovor s ředitelkou 

Ivou Jonášovou a webové stránky www.streetculture.cz.  

Cílem StreetCulture bylo od začátku vytvářet především pořady s vlastním 

obsahem, který bude autorsky zaštiťovat více moderátorů s různými životními styly, 

hudebními preferencemi i názory. V době mezi premiérami a reprízami pořadů (od 23.00 

do 18.00 hodin) běží playlistové vysílání. Mezi nejčastěji zastoupené žánry patří punk, 

hardcore, indie rock, hiphop, elektro, reggae, alternativa, folk, které jsou zastoupeny 

v následujícím poměru: hip hop 15 %, rock 35 % (alternative rock, mainstream rock, 

postrock), punk/HC 20 % (punk, punk rock, hardcore), elektronika 20 % (techno, house, 

ambient, acid, dnb, wonky, glitch), alternativa 10 %.109 V letech 2011–2012 se na 

nasazování playlistů podíleli zejména garanti vysílání, kdy každý z nich měl na starosti 

jiný den. V roce 2013 zkoušela stanice zapojit tým dobrovolníků, který měl vybírat 

a zařazovat skladby, ale aktivita tohoto týmu nebyla dostačující, a proto i nadále mají na 

starosti playlistové vysílání garanti.  

Žánry rozhlasového vysílání se často prolínají a vytvářejí tak nejrůznější 

mezižánrová spojení. Proto nejsou v odborných publikacích žánrové kategorie jednotné 

a v typologii rozhlasových žánrů neexistuje žádný pevně daný systém.110 Hlavním žánrem 

                                                            
108 Příloha č. 2: Schéma vysílání StreetCulture podle týdnů - duben 2014. 
109 Výroční zpráva StreetCulture za rok 2013. 
110 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: SRT, 1999. s. 32. 
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rádia StreetCulture je rozhlasový rozhovor v autorském pořadu. Pořady StreetCulture se 

nedají dělit na čistě hudební či publicistické, protože se ve většině případů velmi 

propojují. Nevyskytují se žádné čistě zpravodajské pořady, ale informace o akcích a dění 

související s jednotlivými hudebními žánry či kulturními tématy poskytují skoro všechny 

pořady. Naopak v pořadech, které by na první pohled vypadaly jako výlučně publicistické 

(například čtvrteční magazíny), se často setkáváme také s hudební tvorbou. Proto jsem se 

rozhodla pořady dělit podle tematického zaměření, které souvisí i se subkulturami, pro 

které a kterými je obsah vytvářen. Jak uvedla ředitelka StreetCulture Iva Jonášová, 

rozhodli se pro následující postup, aby usnadnili orientaci posluchačům:  

„Pondělí je hiphopové – tam se nasazují všechny premiérové hiphopové pořady. 

Přes den hraje tematický playlist, také hiphopový. Úterý je věnováno punku a tvrdším 

žánrům, jako třeba hardcore a metal. Opět to samé s denním playlistem. Středa je 

elektronická, čtvrtek je magazínový, tj. zařadili jsme pořady, které nejsou zaměřeny na 

hudbu. Pátek je vyhraněný na StreetCulture Sessions – akustické a poloakustické 

koncerty, které se živě přenášejí a jsou za účasti publika. V sobotu jsou na programu 

DJparty a sessions a v neděli přijde na řadu indie a další alternativní, undergroundové 

žánry.“111  

 

5.3.1  Hiphop 

News from undeground  

Pořad přináší novinky v českém a slovenském hiphopovém undergroundu. Moderátor 

Bohuš DLM si zve do každého dílu hosty, se kterými se baví o současné scéně, 

o připravovaných albech a koncertech. Premiéra každé druhé pondělí od 19.00 hodin. 

Reprízy následující čtvrtek od 23.00 a pátek od 14.00 hodin. 

 

BeatLife 

Pondělní vysílání rádia Streetculture je zaměřené na hiphop a stěžejním pořadem je právě 

Beatlife. Do rádia se vždy dostaví několik interpretů či dalších hostů. Každé třetí pondělí 

v měsíci od 19.00 hodin má tento pořad premiéru, reprízy následují ve čtvrtek ve 23.00 

a v pátek od 14.00 hodin. 

 

 

                                                            
111 Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze dne 17.4.2014. 
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Skyscraper Label 

Tento hiphopový pořad je prací lidí z nezávislého hudebního vydavatelství SkyScraper 

Label. Premiéra se vysílá každé první a třetí pondělí od 18.00 hodin, reprízy následující 

čtvrtek od 9.00 a v pátek od 13.00 hodin. 

 

Cocktusnight 

Hiphopová talk show moderátorské dvojice, kterou tvoří raper Candyman a DJ Príma. 

V pořadu se objevují jako hosté české celebrity. Premiéra v pondělí od 21.00 hodin, 

reprízy ve čtvrtek od 16.00 a v pátek od 11.00 hodin. 

 

Mixtapes  

Dalším pořadem, který spadá do hiphopového pondělního vysílání, je pořad Mixtapes. 

Vysílání premiéry probíhá v pondělí v 18.00 hodin, v repríze ve čtvrtek od 9.00 a v pátek 

od 13.00 hodin. 

 

 

5.3.2  Punk, hardcore, metal apod. 

Kids and Heroes  

Jirka K., Martin Suicide a Čezi jsou moderátory pořadu, který je úzce propojený se 

serverem KidsandHeroes.com. Přinášejí důležité informace o dění v oblasti punkrocku, 

hardcore, rock-and-rollu nebo psychobilly. Premiéra pořadu je programovém schématu 

zařazena třikrát měsíčně v úterý od 19.00 hodin, reprízy následují v pátek od 23.00 

a v sobotu od 14.00 hodin. 

 

Tighten Up  

Pořad Tighten Up je zaměřený především na streetpunk, Oi! a podobné žánry vycházející 

ze subkultur vzešlých z Anglie z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, subkultur 

pohybujících se na ulicích okolo hudebních klubů a fotbalových stadionů. Současné 

vysílání je také kulturním servisem s přehledem nadcházejících akcí. Tighten Up není jen 

pořad, nýbrž také tištěný fanzin a agentura pořádající koncerty. Premiéra vždy třetí úterý 

v měsíci od 21.00, hodin, reprízy následující pátek od 16.00 a v sobotu od 11.00 hodin. 
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Deadly Zone  

Pořad Deadly Zone se zaměřuje zejména na českou scénu extrémní hudby. Moderátor 

Vilém si zve české interprety žánrů, jako jsou goregrind, death metal, trash metal, crust 

a všechny odnože v oblasti tohoto žánru. Nabízí posluchačům nový rozhled v tuzemské 

hudbě. Premiéra každé druhé a čtvrté úterý od 21.00 hodin. Reprízy v pátek od 16.00 

a v sobotu od 11.00 hodin. 

 

Stetoskop  

Měsíčník Stetoskop se zabývá především post-rockovou a noisovou scénou. Moderátor 

Wydlák představí nejzajímavější desky a nadcházející akce. Premiérově je pořad vysílán 

v neděli od 21.00 hodin, reprízován ve středu od 16.00 a ve čtvrtek od 11.00 hodin. 

 

5.3.3  Elektronická hudba, alternativní a ostatní hudba 

ElectroIssue 

 Pořad ElectroIssue se zaměřuje na elektronickou hudbu. Moderátorská dvojice BáraNo2 

a David informuje o nadcházejících koncertech na pražské elektronické klubové scéně 

a o aktuálních albech, které by si posluchači neměli nechat ujít. Premiéra pořadu je 

zařazena na první středu v měsíci od 18.00 hodin, v reprízách je pořad vysílán v sobotu 

v 9.00 a v neděli od 13.00 hodin. 

 

Freakshow  

Pořad Freakshow přináší rozhovory i novinky z drum’n‘bass scény, živá vystoupení 

moderátorů i hostů. Moderátory jsou DJs z projektu Furious Freaks. Jedná se o uskupení 

pěti DJs (Bonduel, Avenues, Dollo, Hayppa a Altec). Premiéra je vždy první středu 

v měsíci od 21.00 hodin, reprízy následující sobotu od 16.00 a neděli od 11.00 hodin. 

 

Diference  

Pořad se v každém díle zabývá tvorbou jiného zajímavého interpreta. Diferenci připravují 

Vojta Hněvkovský a Vojta Chmelík, zástupce partnerského labelu pořadu, shoMusic. 

Premiéra je vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 21.00 hodin. Reprízy jsou 

následující středu od 16.00 a ve čtvrtek od 11.00 hodin. 
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Off The Stream 

Off The Stream se věnuje nezávislé hudební tvorbě za poslední měsíc. Žánrově se 

zaměřuje na elektronickou, kytarovou a místy také současnou vážnou hudbu. Pořad 

moderuje David Dobiš. Premiéra je čtvrtou středu v měsíci od 21.00 hodin, reprízy 

následující sobotu od 14.00 a neděli od 11.00 hodin. 

 

10m+   

10MinutesPlus je pořad zaměřený na žánry vycházející z dnes již klasického junglu 

a break beatu, jež se za dvacet let od vzniku a experimentování v londýnských klubech 

vyvinuly ve svébytné styly a stvořily zásadní proudy celé elektronické scény: dubstep, 

neurofunk, liquid, glitch a mnoho dalších. Premiéra je každou první středu od 19.00 

hodin. Reprízy v sobotu od 23.00 a v neděli od 14.00 hodin. 

 

Delay Unlimited  

Moderátorská dvojice Filip a Bára přináší do vysílání každou první a třetí středu v měsíci 

po 19.00. hodině celistvé pásmo převážně elektronické hudby. Reprízy v sobotu po 23.00. 

a v neděli po 14.00. hodině. 

 

Ras Time  

Pořad zaměřený na reggae hudbu. Dvojice moderátorů Rollandblow a Sensimílla 

představují novinky z české i zahraniční reggae scény a mnoho hostů z řad zpěváků, DJs 

a dalších umělců. Premiéra každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 19.00 hodin. 

 

PromoTape  

Nepravidelný hudební pořad, který představí celé album jednoho interpreta. Vysílá se 

v neděli od 18.00 hodin. 

 

5.3.4  Přímé přenosy živých vystoupení ze StreetBaru 

StreetCulture Session, Kidsandheroes Session a DJs Session 

Živá vystoupení kapel, písničkářů, elektroniků, rapperů a DJs. Páteční večery 

StreetCulture Session fungují od října roku 2011, kdy stanice financovala rozjezd tohoto 

projektu z grantu Nadace O2 Think Big. Každé vystoupení je v přímém přenosu vysíláno 

internetovým rádiem StreetCulture, s interprety je také odvysílán rozhovor. Akce probíhá 

pravidelně každý pátek. Sobotní večery (prozatím dva v měsíci) jsou určeny DJs a jejich 
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živým vystoupením, úterní večery jsou věnovány živým vystoupením punkových 

hudebních uskupení.  

 

Get Fonky! 

Pořad se zaměřuje na funk a všechny jeho odnože – soudobé i historické. V každém díle 

jsou hosty DJs, kteří živě odehrají session přímo ve Streetbaru. Pořad moderují Brady 

a Goldstara. Premiéra každou druhou středu v měsíci od 21.00 hodin. Reprízy následující 

sobotu od 16.00 a v neděli od 11.00 hodin. 

 

Křak  

Křak je dalším živým vystoupením ve StreetBaru, které je odvysíláno zároveň 

prostřednictvím rádia StreetCulture. Za mikrofonem a DJským pultem se objevují 

moderátoři pořadu Yadel a Forma a jejich hosté. Premiéra každý druhý čtvrtek od 19.00 

hodin a reprízy následující neděli od 23.00 a v pondělí od 14.00 hodin. 

 

5.3.5  Mluvené slovo, magazíny 

Queer Noises 

Na vlnách rádia StreetCulture vysílá také uskupení Queer Noises, konkrétně Jebediah 

Stasink a Jan Kinki. Už pátým rokem přivážejí queer kapely a performery z Evropy i ze 

zámoří. Na jejich večeru nazvaném Queer Noises se střetává punk s electro-popem, 

hardcore s technem, underground s overgroundem. Premiéra pořadu je každou třetí středu 

v měsíci od 21.00 hodin. Reprízy následující sobotu od 14.00 a neděli po 11.00. hodině. 

 

Chicks  

Chicks je podle moderátorek Terezy a Pavlíny jediným „bulvárním“ pořadem na 

StreetCulture. V rámci vysílání posluchačům přiblíží, kdo se skrývá za mikrofony 

žižkovského studia StreetCulture. Premiéra každý čtvrtý první čtvrtek v měsíci od 19.00 

hodin, reprízy v neděli od 23.00 a v pondělí od 14.00 hodin. 

 

Jednohubky  

Studenti rozhlasové dílny na Vyšší odborné škole publicistiky připravují během 

semestrálního kurzu už od 24. října 2013 pořad pod vedením Ivy Jonášové nazvaný 

Jednohubky. Premiérově je pořad odvysílán každý čtvrtek v 18.00 hodin, reprízován je 

v neděli od 9.00 a pondělí od 13.00 hodin.  
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Mixle v Pixle 

Magazín, kterým provázejí Cuky a Chemix, je vysílán jednou měsíčně. Je zaměřený na 

mashupy (hudební nahrávka, která se skládá z dvou nebo více písní spojených 

dohromady), jednou měsíčně má podtitul Drž hubu a krok a komentuje nejnovější trendy 

v oblasti webového vývoje. Premiéra je každý druhý čtvrtý čtvrtek od 21.00 hodin. 

V repríze se pořad vysílá v neděli od 16.00 a pondělí od 11.00 hodin. 

 

Galerie Ne  

Každé druhé úterý v měsíci si poslechnete rozhovor s některou z osobností projektu 

Galerie Ne. Tento projekt představuje myšlenku, že vyjádřit nesouhlas, odmítnout či 

neuhýbat nemusí nutně znamenat negaci, ale může být nositelem kladného náboje. 

Pořadem provází jeden ze šéfredaktorů Galerie Jan Biggles Hanzlík. Galerie Ne představí 

více než sto osobností, kteří přiblíží posluchačům, čemu oni sami říkají ne. Projekt 

financuje pivovar Budweiser Budvar jako další ze svých aktivit podporujících nezávislou 

a alternativní scénu. Premiéra je každé druhé úterý od 18.00 hodin. Reprízy v pátek od 

9.00 a v sobotu od 13.00 hodin. 

 

Lokál  

Pořad Lokál pravidelně připravují Martin Karel Světlík a Markéta Světlíková. Lokál 

představuje lidi, kteří jsou srostlí s jistými místy, společenstvími a komunitami a věnuje 

se jejich tvůrčím aktivitám (autorská čtení, písně atd.). Většina hostů odpovídá zaměření 

pořadu na lokální (tj. žižkovskou/pražskou) komunitu. Premiéra pořadu každou čtvrtou 

neděli od 19.00 hodin. Reprízy následující středu od 23.00 a čtvrtek od 14.00 hodin. 

 

Demivoto 

Demivoto je diskuzní pořad, který představuje zajímavé neziskové organizace a projekty. 

Premiérově je vysílán v neděli od 19.00 hodin, reprízován ve středu od 23.00 a ve čtvrtek 

od 14.00 hodin. 
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Be Yours  

Dva moderátoři Chanelka a Mařky se zabývají lifestylovou tematikou. Každý díl pořadu 

má své ústřední téma, které doplňují vybraní hosté. Premiéra každý první čtvrtek v měsíci 

od 21.00 hodin, reprízy následující neděli od 16.00 a pondělí od 11.00 hodin. 

 

Ruamble time 

Kulturní magazín, který si zve hosty z nejrůznějších oblastí od filmu přes vědu až po 

sport. Premiéra bývá ve čtvrtek od 21.00 hodin. 

 

Shitparáda  

Shitparáda je pořad dua Debbi Love založený na improvizaci a slovních hříčkách. 

Premiéra pořadu vždy druhou neděli v měsíci od 19.00 hodin, reprízován je ve středu ve 

23.00 a ve čtvrtek od 14.00 hodin.  

 

Take off Story  

Pořad zabývající se kreativitou a úspěchem. Do každého dílu si moderátoři zvou dva 

hosty – jednoho začínajícího nebo již známějšího autora/umělce, který se podělí o své 

zkušenosti, jak prorazit i jak neprorazit. Druhý host je vždy produkční, dramaturg či PR 

manažer nebo jiný profesionál z oboru, který může nabídnout pohled z druhé strany. 

Premiéra je ve středu v 18.00 hodin, repríza v pátek od 9.00 a v sobotu od 11.00 hodin. 

 

Latté Night  

Full Moon je žánrově nevyhraněný hudební měsíčník a Latté Night je pořad, který provází 

posluchače aktuálním číslem tohoto periodika. Moderátorkou je bývalá šéfredaktorka 

Apačka (Jana Grygarová). Premiéra je každý třetí čtvrtek v měsíci od 21.00 hodin. 

Reprízy následující neděli od 14.00 a v pondělí od 11.00 hodin. 

 

5.4  Další aktivity StreetCulture, o.p.s. 

StreetCulture není pouze internetovým rádiem propojeným s internetovým 

magazínem, ale díky tomu, že sídlí ve veřejných prostorech StreetBar (Štítného 30, Praha 

3 – Žižkov), má i mnoho dalších mimovysílacích aktivit. Tyto činnosti doplňují, rozvíjejí 

a zkvalitňují vysílání a jsou na něj úzce navázány.  
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5.4.1 Veřejný prostor: StreetBar, koncerty a výstavy 

StreetCulture Session, tedy živé přenosy akustických či poloakustických koncertů 

ze StreetBaru, začaly být pravidelně na programu rádia StreetCulture v říjnu 2011 a až do 

současné dobý jsou pořádány pravidelně každý pátek. Po odvysílání koncertu za 

přítomnosti publika následuje rozhovor s kapelou, který je vysílaný ze studia.  

Sobotní večery jsou roku 2012 věnovány živým setům DJs. V druhé polovině roku 

2012 byla nabídka živých akcí rozšířena i na další dny v týdnu. To jsou však nárazové či 

příležitostné akce, většinou žánrově zaměřené na punk, hiphop, reggae a elektro 

(například pořady Křak a Get Fonky!). Od ledna 2013 se koncertní série rozšířila také 

o úterní KidsAndHeroes Session (akustická a poloakustická session zaměřená na 

vystoupení kapel z punkové scény).  

Další mimovysílací činností StreetCulture jsou výstavy, které jsou zdarma 

k vidění v prostorách StreetBaru. Cílem je dát autorům volnost v rámci tématu i formy 

výstavy (například možnost umístění potištěných plachet, desek, plakátů nebo fyzických 

předmětů ve výstavní místnosti i v dalších částech prostor, pod sklem na stolech apod.). 

StreetCulture se v omezené míře zapojuje i v rámci outdoorových akcí. Například 

v srpnu roku 2012 proběhl StreetCulture Graffiti Session. Návštěvníci měli příležitost 

vytvořit si vlastní graffiti na umístěných panelech před vchodem StreetCulture, posléze 

byl na programu hiphopový koncert a výstava vytvořených panelů. Ve stejném měsíci 

proběhla také Letní rocková show. Šlo o benefiční venkovní festival, jehož výtěžek 

putoval na podporu činnosti StreetCulture. Každoročně se StreetCulture účastní také akce 

sdružení AUTO*MAT – Zažít město jinak. Do této sousedské akce se každým rokem 

připojí desítky dalších neziskových organizací a občanských sdružení z nejrůznějších sfér 

působnosti. StreetCulture mělo v letech 2012 a 2013 vlastní pódium v ulici Bořivojova 

a na programu byly hudební vystoupení a rozhovory a módní přehlídka.  

 
5.4.2  Vzdělávací aktivity  

Do kategorie vzdělávacích aktivit můžeme zařadit především workshopy a 

odbornou mediální praxi pro studenty. Mezi workshopy byl zajímavým projektem 

například freestylový workshop MadCirkus, který proběhl v září 2012 pod vedením Jana 

Krouzy. Workshop byl zaměřen na teorii a praxi freestylových hiphopových battlů – 

přednáška a praktická výuka za odborného vedení, na programu byla dále exhibice 

freestylových profesionálů a atraktivní soutěž účastníků workshopu ve formě battlu. 
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Odborné mediální praxe absolvují ve StreetCulture studenti Vyšší odborné školy 

publicistiky v rámci pořadu Jednohubky. Studenti pod vedením Ivy Jonášové připravují 

a vysílají tento vlastní pořad, podílejí se na jeho propagaci a vytvářejí celkovou 

dramaturgii. Nabízí se jim jedinečná příležitost, jak si teoretické poznatky získané 

studiem vyzkoušet v praxi. 

 
5.5  StreetCulture: čtyři rozměry komunitních médií  

Naše vize nebo koncept StreetCulture byl od začátku jasný, ale nikde jsme 

to nedefinovali, že jsme komunitní nebo občanské či neziskové rádio. Ale 

tím co děláme, to vypadá, že tu definici splňujeme. O to víc mě to zajímá, 

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

naplňovat.  

Iva Jonášová, 2014112 

 

 

Jak jsem již zmínila, cílem v této části studie je zasadit vysílání StreetCulture do 

širšího kontextu teorie komunitních médií a pokusit se zjistit, zda svou podstatou naplňuje 

čtyři rozměry komunitního vysílání podle Carpentiera: komunitní rozměr, který se 

zaměřuje na přístup a zapojení komunity, alternativní rozměr týkající se jak obsahu, tak 

struktury fungování. Dále pak občanský rozměr, který zahrnuje aspekt teorie občanské 

společnosti a čtvrtý rhizomatický rozměr.113 U každého z těchto aspektů se pokusím 

nastínit, jakým způsobem se vztahuje ke stanici StreetCulture z hlediska fungování 

organizace, jak se promítá v obsahové složce vysílání a jakým způsobem je reflektován 

v mimovysílacích doprovodných aktivitách této občansky prospěšné společnosti. 

Teoretické ukotvení jsem nabídla v první části této diplomové práce, proto se budu 

odkazovat na autory zabývající se touto problematikou jen minimálně. 

 

Komunitní rozměr, tedy to, jaká komunita vysílání vytváří, respektive na jakou 

komunitu je obsah zacílen, by při definování komunitního vysílání měl být zásadní. Rádio 

StreetCulture je velmi specifické právě tím, že poskytuje v obou těchto ohledech prostor 

ne jedné, ale několika komunitám a funguje spíše jako jakási komunitní platforma. Tuto 

                                                            
112 Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze dne 17.4.2014. 
113 CARPENTIER, N., LIE, R., SERVAES, J. „Community media – muting the democratic media 
discourse?”, Continuum: Journal of Media and Cultural Studies 17. 2003. 
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tendenci můžeme vysledovat i u jiných zahraničních komunitních stanic (bez ohledu na 

způsob přenosu signálu, tj. internetová i FM rádia). Typické jsou například tyto stanice: 

londýnská NTS, newyorské WYNE, glasgowské SubCity Radio či Berlin Community 

Radio. Autentičnost obsahu zajišťuje to, že moderátoři nejsou profesionály v oboru. 

Důvěryhodnost obsahu je samozřejmě klíčovým faktorem pro to, aby jej komunita přijala. 

Systém fungování StreetCulture jsem popsala v kapitole 5.1.2 Organizační struktura 

StreetCulture. Zde zmínění garanti vysílání, tedy pět dobrovolníků s dostatečnými 

technickými znalostmi, pomáhají jednotlivým moderátorům s vysíláním pouze po 

technické stránce a nezasahují nijak do obsahu vysílání. Jak uvedla ředitelka Iva 

Jonášová: „… obsah pořadů je vyloženě na autorech. Jakmile se dohodneme, že s někým 

budeme spolupracovat, tak už dále nezasahujeme.“114 Obousměrná komunikace probíhá 

nejen díky tomu, že obsah vytvářejí členové jednotlivých subkultur, ale i díky 

charakteristice prostoru – veřejný prostor, kde se mohou tyto skupiny setkávat 

a zasahovat tak do vysílání, případně po ukončení vysílání se sdružovat. Participace členů 

jednotlivých komunit je zjevná ve všech fázích procesu komunikace (od organizace přes 

výrobu i distribuci až po příjem sdělení) a je zde tedy naplněna.115 Vysílání StreetCulture 

se také vyznačuje velkou mírou zpětné vazby od posluchačů. „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 když vysíláš, tak 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 píší posluchači moderátorům na Facebook 

nebo přímo sms.“116 

 

Alternativním rozměrem, kterým se komunitní média vymezují vůči 

mainstreamové mediální produkci, může být právě obsah zaměřený na jednotlivé 

subkultury, které jsou v rámci společnosti minoritami. Všechny komunity, které 

StreetCulture jako platforma zaštiťuje, spojuje společný zájem v oblasti D.I.Y. Ohledně 

nehierarchického způsobu fungování a horizontálního modelu organizace zde mohou být 

určité pochybnosti. Organizace má jasně dané vedení, které rozhoduje o partnerech 

a určuje vysílací schéma, dále správní a dozorčí radu, skupinu garantů vysílání, správce 

                                                            
114 Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze dne 17.4.2014. 
115 HOWLEY, Kevin. Understanding community media. Los Angeles: Sage, 2010, s. 16. 
116 Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze dne 17.4.2014. 
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objektu a na poslední příčce samotné moderátory. Avšak tato hierarchie je nutná 

z pragmatických důvodů, jak vysvětlila ředitelka StreetCulture, týká se pouze 

technických záležitostí: „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 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.“ Z toho je 

patrné, že rozhodování v oblasti témat a zdrojů informací se přesto nachází mezi členy 

komunity.117  

 V neposlední řadě také experimentování s obsahem a formou je StreetCulture 

vlastní. Díky absenci dramaturgického vedení mají jednotliví moderátoři velmi široké 

pole působnosti a je vytvořen ideálním prostor pro vznik inovací. 118  

 

Jedním z klíčových předpokladů naplnění třetího, tedy občanského rozměru 

komunitních médií je nezávislost na trhu a státu. Médium by nemělo podléhat například 

restriktivním opatřením z žádné sféry – ani ze strany státu, trhu, či dominantních 

ideologických skupin. A to ani v podobě autocenzury kvůli případné obavě, že ztratí 

významné sponzory. Tuto nezávislost si stanice StreetCulture zajišťuje tím, že většina 

finančních prostředků pochází od členů týmu StreetCulture, od spřízněných komunit, 

které se na vysílání podílejí (například od hudebních skupin a umělců), a prostředky 

poskytnuté většími organizacemi (například MČ Praha 3, či O2) jsou marginální. Jak jsem 

popsala v kapitole 5.1.5 Financování, je StreetCulture financován ze tří různých zdrojů: 

první skupinou jsou služby, které prodá, druhá skupina financí je z grantů a třetí jsou 

mecenášské dary. Protože již od 1. května 2013 není občanským sdružením, odpadá 

příjem ze členských příspěvků. Svou nezávislost si však stanice drží úspěšně přes tři roky, 

                                                            
117 GORDON, Janey. Notions of Community: A Collection of Community Media Debates and Dilemmas. 
Bern, Peter Lang, 2009. s. 24. 
118 CARPENTIER, Nico, LIE, Rico, SERVAES, Jan. Communication for Development and Social Change. 
Los Angeles: Sage, 2008. s. 362. 



   53

přes četné finanční problémy, kdy museli zakladatelé provoz dotovat ze svých 

soukromých zdrojů.  

V současné době se podařilo zefektivnit fungování baru a stanice získala od 

městské části dvouletý grant na jeho provoz. Jak dodává ředitelka StreetCulture Iva 

Jonášová: „Poprvé jsme se vlastně dostali do situace, kdy 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 lidé, kteří tu vysílají, nebo posluchači. Nebylo vůbec 

jasné, jestli přežijeme, i když jsme v to doufali. Do ledna 2014 byl ztrátový i bar – takže 

jsme dost dopláceli. Vlastně v současné době jsme v zatím úplně nejlepší situaci, která se 

kdy stala – máme podporu od městské části a bar je v plusových číslech. A třetí věc – 

podpořil nás majitel domu, který nám výrazně snížil nájem.“119  

 Podle názoru zakladatelky Ivy Jonášové je tou nejlepší a nejtransparentnější 

cestou spíše forma mecenášství než rozdělování peněz z veřejných rozpočtů. „Rozhodně 

si nemyslím, že například městská část by měla nějakou povinnost nám něco přidělit. Jsme 

zastánci sponzoringu a mecenášství, protože v tom má člověk jasný důvod, proč chce 

nějakou věc podpořit.“  

Trojramenný systém finanční podpory vidí jako ideální řešení, v případě, že se 

komunitní média budou začleňovat do legislativy. Jako nejproblematičtější část tohoto 

systému vidí spoluzakladatel StreetCulture Jiří Malina právě formu státní podpory. 

"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, dávají paradoxně velký prostor korupci nebo zbytečnému 

lajdáctví ze strany poskytovatelů grantů a dotací. Dokonce znamenají většinou stejné 

lajdáctví i korupci na straně druhé a to u samotných žadatelů. 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“.120 

                                                            
119 Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze dne 17.4.2014. 
120 Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze dne 17.4.2014. 
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Posledním aspektem je rozměr rhizomatický. Díky tomu, že komunitní média 

propojují různá hnutí, organizace a jedince, fungují jako křižovatky těchto spoluprací.121   

Spolupráce a partnerství se snažila stanice StreetCulture vytvářet a pěstovat již od začátku 

svého vysílání. Výraznými partnery se už v úvodu stal portál zaměřený na punkovou 

hudbu Kidsandheroes.com a magazín Full Moon. Oba dva tito partneři pak dále propojují 

StreetCulture s dalšími projekty, zejména kapelami. FullMoon přinesl StreetCulture také 

spolupráci s festivalem Colours of Ostrava: „Soutěž 1Band2Play je zaměřená na mladé 

kapely, loni byla určený písničkárům (1Man2Play). Pořádáme ji společně s FullMoonem 

a festivalem 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,“122 říká Iva Jonášová. 

Partnerem pro vzdělávací aktivity se v roce 2012 stala Vyšší odborná škola 

publicistiky, jejíž studenti v rámci výuky začali na StreetCulture vysílat pořad 

Jednohubky. Tito studenti se zúčastnili soutěže Ukaž, napiš, zpropaguj, kterou uspořádalo 

Centrum současného umění DOX a Marketingový institut při VŠE, a obsadili druhé místo 

s vypracováním PR strategie crossmarketingu pro StreetCulture.123A vzniklo nové 

propojení. StreetCulture se také pravidelně účastní akce Zažít město jinak, kterou 

organizuje sdružení AUTO*MAT. Na konci roku 2013 začala vysílání podporovat rovněž 

Městská část Praha 3, která přiznala rádiu tzv. rychlý grant.  

Jiří Malina dodává, že neformálním způsobem spolupracují i ze zajímavými 

komerčními subjekty. „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.„  

Vztahů a propojených partnerstvích vznikajících kolem obecně prospěšné 

společnosti StreetCulture je opravdu mnoho a podle ředitelky StreetCulture se jedná o 

nesmírně smysluplnou spolupráci.  „Není to prostě typ spolupráce jako vzájemná výměna 

loga.“  

 

 

                                                            
121 CARPENTIER, Nico. Media and participation: A site of ideological-democratic struggle. Bristol: 
Intellect, 2011. s. 100. 
122 Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze dne 17.4.2014. 
123 Výroční zpráva StreetCulture za rok 2012. 
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5.6  Shrnutí výzkumu a limity studie 

Internetové rádio StreetCulture naplňuje rozměry komunitních médií ve všech 

aspektech. Poskytuje prostor ne jedné, ale dokonce několika komunitám a ve své podstatě 

tak funguje spíše jako jakási komunitní platforma pro městskou alternativní populaci. 

Dává možnost vyjádřit se úzce vymezeným hudebním i názorovým skupinám, které jinde 

svůj prostor nemají. Participující komunity, které například ve veřejnoprávním či 

komerčním vysílání velkých profesionálních médií dostávaly méně prostoru, jsou pro 

StreetCulture tím hlavním tématem. Stanice zaujímá velmi jedinečné místo mezi 

ostatními rozhlasovými stanicemi, a to nejen mezi těmi internetovými. Propojením 

s veřejným prostorem a také nabízenou rozmanitou škálou mimovysílacích aktivit 

pomáhá komunitám sebepotvrzovat jejich vlastní identitu. Svým financováním je stanice 

nezávislá na trhu i státu, snaží se získávat příjmy z více sfér a zejména z mecenášských 

příspěvků, ve kterých vidí větší transparentnost oproti dotacím z veřejného rozpočtu. 

Šedesátičlenný tým dobrovolníků zajišťuje denní vysílání a vytváří 30 původních pořadů, 

experimentuje s jejich obsahem i formou a poskytuje prostor pro inovace. Rhizomatický 

rozměr této stanice dokazuje přímé propojení s mnoha dalšími subjekty. StreetCulture 

vytváří nové a zároveň udržuje dlouhodobé spolupráce v rámci neziskových organizací, 

hnutí, vzdělávacích institucí a občanských iniciativ. Velmi zajímavým způsobem 

propojuje i komerční a státní sféru, a to bez toho, že by trh nebo stát ovlivňovaly vysílání 

stanice po obsahové stránce. Internetové rádio StreetCulture zaplňuje mezery v naší 

mediální krajině a dokázalo si svou jedinečnou pozici obhájit tím, že již vysílá bez 

přestávky od roku 2011 a dále se rozšiřuje a rozvíjí. 

Tato diplomová práce představuje fungování pouze jedné z mnoha stanic, které 

fungují na bázi komunitních médií, přestože sami tento termín pro svou charakteristiku 

nepoužívají. Bylo by možné analyzovat i jednotlivé pořady a zaměřit se více na rozbor 

konkrétních subkultur a komunit, avšak mým cílem bylo zmapovat provoz rádia 

StreetCulture a poukázat na to, že tato stanice je fungujícím komunitním médiem 

v rámci české mediální krajiny. Při sběru dat jsem se potýkala s problémem, jakým 

způsobem zmapovat fungující stanice na komunitní bázi. V České republice totiž 

neexistuje žádný souhrnný registr, kde by bylo možné všechny stanice identifikovat 

a dohledat. Procházela jsem tedy přehled registrovaných neziskových subjektů 

u Ministerstva vnitra, seznam provozovatelů, kteří mají s OSA uzavřenou smlouvu na 
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webcasting či simulcasting internetového rádia, a v neposlední řadě také seznamy 

poskytovatelů prostoru k vysílání (PLAY.CZ, AB Radio apod.).  

Mým cílem, který jsem podle mého názoru naplnila, bylo zejména poukázat na 

fakt, že komunitní rozhlasové vysílání u nás přes nepřízeň legislativy a nedostatek dotační 

podpory existuje a je nezbytným prvkem mediální sféry.  

  



   57

Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala fenoménu komunitního rozhlasového 

vysílání – sektoru, který doplňuje duální systém komerčních a veřejnoprávních stanic. 

V teoretické části jsem charakterizovala fungování tohoto typu vysílání, zběžně jsem 

zmínila jeho historii a nastínila jsem stav komunitních médií v České republice. 

V empirické části jsem se metodou případové studie věnovala internetové stanici 

StreetCulture a zkoumala, zda naplňuje všechny čtyři rozměry komunitních médií podle 

definice Nica Carpentiera. Na tomto příkladu zkoumané stanice, respektive komunitní 

platformy, která vysílá pro mnoho různých hudebních i názorových skupin, jsem chtěla 

akcentovat fakt, že i v současné době, kdy legislativa neuznává existenci komunitního 

vysílání v rámci mediální krajiny ČR, některé stanice tímto způsobem fungují. 

Samozřejmě, že internetové rozhlasové vysílání není dostupné všem, a proto je vhodné 

jen pro určité komunity – jednou z nich jsou bezesporu městské subkultury, na které jsem 

se v této práci zaměřila. Důvodem pro výběr právě této organizace nebylo pouze její 

zaměření, ale mé rozhodnutí ovlivnil také fakt, že StreetCulture je velmi vzácným úkazem 

na českém mediálním trhu, a to nejen svým širokým záběrem, ale i nadšením 

dobrovolníků a zajímavým propojením živého vysílání s veřejným prostorem. Co se týče 

kulturního i mediálního spektra naši republiky, StreetCulture je velmi specifickou 

platformou a neméně zajímavým výzkumným objektem. 

Po zmapování českého mediálního prostoru jsem došla k závěru, že chybí 

souhrnná studie, která by objevila a popsala všechna existující komunitní rádia v ČR, 

a zejména detailně prozkoumala způsob jejich fungování. Na rozdíl od Kateřiny Kalistové 

jsem toho názoru, že není potřeba další akademická studie, která by představila příklady 

dobré praxe komunitních médií ze zahraničí. Takovýchto materiálů existuje mnoho, 

a mimo to si jej RRVT před dvěma lety vypracovat již nechala a není důvod očekávat 

nějaké převratné změny. Mnohem přínosnější by bylo zmapovat fungování komunitních 

médií přímo v České republice. Pokud mám dát v něčem Henrymu Loeserovi za pravdu, 

pak je to názor, že situace v ČR je jedinečná – může to být dáno různými faktory. Avšak 

není vyloučeno, že důvodem nezájmu o komunitní média může být pouhá 

neinformovanost. Tento typ médií u nás v nějaké formě funguje, jen samy sebe nenazývají 

komunitním vysíláním. Možným důvodem neúspěchu iniciativy RRTV o diskuzi nad 

zavedením komunitních médií může být mimo jiné fakt, že impuls k veřejné debatě vzešel 

od státního orgánu, který se nikdy o podporu neziskové a alternativní sféry příliš 
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nezajímal, a dokonce stáhl jediné veřejnoprávní rádio pro mladé alternativní publikum 

z terestrického vysílání.124  

Zavedení komunitního vysílání do českého mediálního systému „shora“, tedy 

pouze prostřednictvím legislativních změn, není způsobem, jak zajistit efektivní 

fungování komunitních médií. Vzhledem k úzkému propojení komunitních médií 

s občanskou společností se lze obávat, že pokud impulsy pro zavedení tohoto typu 

vysílání nevyjdou od samotných uživatelů a komunit, nebude jeho občanský rozměr 

naplněn a zůstane jen prázdnou kategorií. Proto vidím velkou důležitost v co 

nejdůkladnějším zmapování situace v ČR, a to nejen ve zjištění počtu a typu stanic, které 

provozují vysílání pro komunity. Nezbytné je detailní prozkoumání způsobu jejich 

fungování a definování problémů, se kterými se potýkají. Takto důsledný výzkum nabízí 

možnost přijít s co nejefektivnějším řešením pro začlenění tohoto sektoru do specifického 

českého prostředí. 

Přála bych si, aby tato diplomová práce byla inspirací k dalšímu výzkumu, 

zejména ke zmapování této dynamicky se rozvíjející oblasti českých komunitních médií, 

kterou osobně vnímám jako významnou součást občanské společnosti.  

  

                                                            
124 Pozn. Radio Wave. 



   59

Summary 

In my diploma thesis I focused on the phenomenon of the community radio 

broadcasting, which complements the dual system of public and private sector. In the 

theoretical part, I characterized the functioning of this type of media, I briefly mentioned 

its history and outlined the current state of community media in the Czech Republic. 

Despite the fact, that this sector has not been implemented in the Czech media system, it 

does exist. Obviously, the internet broadcasting is not the most suitable platform for all 

types of communities, therefore I focused on urban subcultures. As a subject of my case 

study I chose the internet radio StreetCulture as I consider it to be a unique example within 

the Czech media market. StreetCulture proves its specificity with a very wide range of 

contents. It acts as a platform for a large number of different communities and it also 

interconnects the participants within the public space StreetBar. I also examined whether 

it fulfils all four dimensions of community media as defined by Nico Carpentier.  

While mapping the Czech media space, I came to the conclusion that there is no 

comprehensive study that would describe all existing community radios in the country, 

particularly exploring in detail how they function. Unlike Kateřina Kalistová, I am of the 

opinion that there is no need for further academic study which would sum up examples 

of good practice from abroad. There are many such materials about community media, 

and besides the Council for Radio and Television Broadcasting had this type of study 

done two years ago. There is no reason to expect any major shifts and changes in the area. 

I find it much more important to pursue a research that would map the functioning of 

community media in the Czech Republic. I have to agree with Henry Loeser, who states 

that the situation in the Czech Republic is very unique and it may be due to various factors. 

However, it is not excluded that the reason for lack of interest in community media may 

be just ignorance. Media of this type do exist in our country, but they themselves are not 

aware of the terminology used by academics to describe them. And a possible reason for 

the failure of the debate over the introduction of community media in the Czech Republic 

could be the fact it was initiated by CRTV, a state body that has never shown much 

interest in the non-profit alternative sphere, and banned the only public radio alternative 

for young audiences from the terrestrial broadcast. 

The introduction of community broadcasting in the Czech media system only 

through legislative changes is not going to ensure the effective functioning of the sector. 

Given the close links between community media and the civil society, it is to be feared 
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that if the initiative for the legalization of this type of transmission will not originate from 

the users themselves and the communities, the civil dimension of community media will 

not be fulfilled. The sector could become only an empty category. Therefore, I see great 

importance in the most comprehensive mapping of the situation in the country, not only 

in the identification of the number and type of stations that operate broadcasting for the 

communities. It is necessary to provide a detailed examination of the way they function 

and define the problems they face. This research would offer the opportunity to come up 

with the most effective solution for the integration of this sector into the specific Czech 

environment. 

The aim of this study is not to draw general conclusions which could be applied 

to other community stations in the Czech Republic. It rather offers a detailed insight into 

the functioning of the StreetCulture radio station. And it prospects to encourage the 

possible future research in this area, in particular the mapping of Czech community 

media, which personally I see as an important part of civil society. 
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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 



   70

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


