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Abstrakt 

 Rigorózní práce se zabývá zjištěním, zda v dnešní době a v blízké budoucnosti 

mají i nadále svůj význam soukromé regionální rozhlasové stanice.  Pro tento účel byl 

použit kvantitativní výzkum, který byl proveden na reprezentativním vzorku 

respondentů, který byl vybrán na základě stanoveného kvótního výběru, a vycházel ze 

struktury populace posluchačů soukromých rozhlasových stanic. Výzkum dále 

sekundárně zjišťoval to, jaký druh přijímače posluchači pro poslech soukromých 

regionálních stanic v dnešní době využívají. Metodikou výzkumu byla zvolena metoda 

CATI, jejíž pomocí byla sebrána data ve vybraných zkoumaných regionech. Teoretická 

část práce popisuje historii a rozvoj regionálního rozhlasového trhu v ČR po roce 1989, 

obsahuje popis a vývoj regionálního rozhlasového vysílání v pětiletých periodách do 

roku 2015.  Praktická část se zabývá použitou metodikou výzkumu, stanovením 

reprezentativního vzorku, samotným výzkumem, výsledky výzkumu a analýzou 

výsledků výzkumu. V závěru práce jsou zjištěné výsledky konfrontovány s cílem 

rigorózní práce a potvrzeny nebo vyvráceny stanovené hypotézy.  

 

Abstract 

This rigorosum thesis is concerned about the importance of private regional 

radio stations, recently as well as in the near future. For this purpose, there had been 

conducted a quantitative research, which was realized on a representative sample of 

respondents, relevant to the audience of private radio stations. The secondary objective 

of the research was to find out how the audience consumes private regional radio 



   

stations’ broadcasting. The methodology used to conduct the research was CATI. The 

theoretical part of this thesis describes the history and development of the regional radio 

market in the Czech Republic after the year 1989 in 5 years cycles up to the year 2015. 

The practical part of this thesis includes defined hypothesis and is concerned about the 

research itself, its methodology, definition of the respondents’ sample,  its results and 

their analysis. In the conclusion of this thesis, its key findings are confronted with its 

original objectives and the defined hypothesis are either confirmed or disproved. 
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ÚVOD 
 

Rozhlas, jako jedno z prvních masových médií, patřil na začátku minulého a 

počátkem tohoto století mezi tři média (TV, tisk a rozhlas) s největším vlivem na své 

respondenty (v případě rozhlasu posluchače). Rozhlas, zejména ten regionální, vždy 

tvořil základní spojení s informacemi z „okolního světa“ a účinně je propojil s lokálními 

informacemi a životem místních lidí. V českém prostředí tuto spojitost vykonávala do 

roku 1989 regionální studia Československého rozhlasu. S rozvojem soukromého 

rozhlasového vysílání po roce 1989 jsou soukromé regionální stanice první, které 

zahájily své vysílání, a také si v krátkém čase vybudovaly silnou pozici a pevný vztah 

se svými posluchači. Jejich nezastupitelná funkce jako lokálně-regionálního média byla 

dlouhodobě ověřena jejich úspěšným fungováním, vysokou poslechovostí a vlivem na 

regionální (ale i celorepublikové) veřejné mínění a celospolečenské dění, díky čemuž 

velmi významně spoluutvářely českou mediální krajinu po roce 1989.  

Mnoho let byla hlavní konkurenční výhodou soukromých regionálních 

rozhlasových stanic právě přítomnost v regionu, jeho znalost a velké množství místních 

informací v jejich programu. Posluchači je často právě kvůli této výhodě preferovali, 

přestože program těchto stanic nemusel být v té době na takové kvalitativní úrovni jako 

u celoplošných stanic. Technologický rozvoj rozhlasových odbavovacích systémů a 

následné legislativní úpravy umožnily následně celoplošným stanicím, aby ve svém 

programu mohly použít ve větší míře regionální informace a obchodní sdělení určené 

pro daný region a setřely tak zmíněnou konkurenční výhodu regionálních stanic. Oproti 

soukromým regionálním stanicím mají celoplošné stanice větší rozpočty pro svůj 

provoz a logicky tedy i vyšší finanční prostředky na tvorbu programu (např. celebrity ve 

vysílání, soutěže o hodnotnější výhry, atd.), ale i na marketing (např. spotové kampaně 

v TV, printové a off air kampaně, atd.).  

Nástup digitalizace hudby (CD nosiče) a později i videa rozhlas žádným 

způsobem neohrožoval. Nejprve se jednalo pouze o jinou formu záznamu hudby, 

nicméně nový (digitální) formát byl předurčen k šíření (díky své jednoduchosti a také 

nižší možnosti rušení – interferencím při přenosu) na delší vzdálenosti oproti tehdejšímu 

analogovému zpracování. Až technický rozvoj, především počítačové techniky a 

velikost paměťového úložiště, a následně vznik a nebývale rychlý rozvoj globální 
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počítačové sítě internet, umožnil vznik online médií a vytvořil tím další typ masového 

média, které spojuje atributy TV, rozhlasu i tisku (vizuální, zvukovou a textovou 

složku), dokáže přenášet informace k publiku v reálném čase a díky rozvoji mobilních 

zařízení se tak informace dostávají přímo k jednotlivcům. Nicméně po letech úspěšného 

fungování se mění celý globální mediální trh i mediální chování publika, a to 

samozřejmě ovlivňuje i mediální trh v České republice včetně toho rozhlasového. 

Motivací ke vzniku této práce je profesní zainteresovanost autora, možnost 

závěry této práce zobecnit pro soukromý (licencovaný) rozhlasový trh a dále možnost 

výsledky výzkumu uplatnit a implementovat přímo v praxi. 

Předkládaná práce si klade za primární cíl přinést zjištění, zda soukromé 

regionální rozhlasové stanice mají pro posluchače i nadále význam, a zda je dokážou ve 

spektru soudobých soukromých celoplošných rozhlasových stanic a ostatních médií 

(včetně „nových“ online médií) rozlišit. Sekundárním cílem práce je následně zjistit, za 

pomoci jakých technických zařízení respondenti poslouchají soukromé rozhlasové 

stanice. 

Práce se skládá z teoretické a praktické části. Hlavním obsahem této práce je 

samotný výzkum. Nicméně stanovení výzkumné otázky a výsledky výzkumu byly 

vytvářeny a zpracovány v kontextu vývoje rozhlasového trhu, proto obsahuje teoretická 

část práce historickou část s popisem vývoje trhu po roce 1989. V úvodu teoretické části 

nebylo možné opomenout Český rozhlas a jeho regionální studia před rokem 1989, dále 

teoretická část práce obsahuje deskripci vzniku mediální legislativy, duálního systému 

vysílání, státního správního orgánu a veřejnoprávního vysílání včetně vzniku Českého 

rozhlasu. Následuje popis samotného vzniku a vývoje soukromých rozhlasových stanic 

s důrazem na soukromé regionální stanice, které jsou rozdělené do pětiletých dekád od 

roku 1990 až do roku 2015.  

Stěžejním obsahem rigorózní práce je tedy výzkum, jehož primárním cílem je 

zodpovězení stanovené výzkumné otázky: „Mají regionální rozhlasové stanice v dnešní 

době a blízké budoucnosti stále své opodstatnění, význam a posluchačský potenciál?“ 

Tomuto cíli se věnovala praktická část práce, která začíná stanovením předmětu 

výzkumu, formulováním hlavní výzkumné otázky a následných hypotéz a zvolením 

metody výzkumu – kvantitativní výzkum. Následuje určení velikosti kvótního vzorku, 

výběr výzkumných lokalit a výzkumných agentur pro sběr dat. Praktická část dále 

obsahuje prezentace samotných výsledků výzkumu, následnou analýzu výsledků a 

vyhodnocení stanovených hypotéz.  
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Hlavním přínosem rigorózní práce je samotná analýza výsledků výzkumu a 

jejich následná interpretace. Z tohoto důvodu bylo pro závěry práce zásadní stanovení 

postupu, jak se budou sebraná data třídit, a podle jakého modelu a postupu se budou 

výsledky výzkumu vyhodnocovat. Praktickým přínosem výzkumu a rigorózní práce je, 

že výsledky lze následně využít v praxi, implementovat je do řízení a provozu 

soukromých regionálních rozhlasových stanic, a tím tak ověřit jejich funkčnost. 

Autor práce by rád poukázal na to, že názvy rozhlasových stanic nejsou 

uváděny pravopisně, ale v práci jsou aplikované registrované názvy používané 

v oficiálních materiálech Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Dále také 

upozorňuje, že během práce s prameny a oficiálními dokumenty Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání byly přebírány doslovné citace z těchto materiálů, a že práce obsahuje 

v některých případech (pokud je to nezbytné) i výrazy neoficiální odborné 

terminologie – rozhlasového profesního slangu. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1.  ROZHLAS  
 

Rozhlas nebo také „rádio“ používá lidstvo více jak sto let (budeme-li brát jako 

první rozhlasové vysílání to, které uskutečnil Reginald Aubrey Fessenden 24. 12. 1906, 

kdy byla přenášena nejenom řeč, ale i hudba).
1
 Za tu dobu se stalo součástí života 

většiny lidí na naší planetě. Obklopuje nás téměř všude, 24 hodin denně, sedm dní 

v týdnu. Samotné slovo „rádio“ je nositelem dvou významů: rádio – jako masové 

médium v podobě rozhlasového vysílání programu, kde se přenáší zvuk na dálku 

(komunikace je zde jednostranná) a rádio – jako prostředek obousměrné bezdrátové 

komunikace na kratší a velké vzdálenosti (např. bezdrátová telegrafie pomocí Morseova 

kódu, krátkovlnné vysílačky atd.). Samotný název „rádio“ je pravděpodobně odvozen 

od slova radiace (záření), které má vyjadřovat způsob, jakým se elektrická energie, která 

je nositelem obsahu, rozvádí (vysílá) z vysílače. Pro přenos signálu se většinou 

používají vysokofrekvenční elektromagnetické (rádiové) vlny, ale používají se také 

metalické linky v podobě kabelového vedení (místní rozhlas, rozhlas po drátě), později 

satelitní vysílání a v poslední době též vysílání za pomoci internetu. Tato práce se 

zabývá pojmem „rádio“ ve významu rozhlasového vysílání.  V teoretické části práce 

obsahuje stručný vhled do historie regionálního rozhlasového vysílání v České 

republice před rokem 1989, následuje popis transformačního období po roce 1989, kdy 

došlo k deetatizaci rozhlasu, k tvorbě mediální legislativy a začátku soukromého 

vysílání, a dále pokračuje detailnější popis vývoje soukromého regionálního 

rozhlasového vysílání v České republice od roku 1990 až do roku 2015, rozdělený do 

pětiletých dekád. Následuje praktická část práce, ve které je stěžejní stanovení hlavního 

cíle práce a následných hypotéz, samotný kvantitativní výzkum a jeho design, a 

následné zpracování výsledků výzkumu. Dále práce přináší analýzu výsledků a 

následnou interpretaci, v samotném  závěru potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz 

a zodpovězení hlavního cíle práce. 

                                                 
1
 KASÍK, P., Na Vánoce přesně před sto lety poprvé vysílalo rádio [online]. 24. prosince 2006, [citováno 

dne 2014-11-19]. Dostupné z www: http://technet.idnes.cz/na-vanoce-presne-pred-sto-lety-poprve-

vysilalo-radio-pck-/tec_audio.aspx?c=A061220_173005_tec_audio_dno 
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1.1 Regionální stanice před rokem 1989 - Regionální studia 
Českého rozhlasu 

 

Regionální (později krajská) studia neodmyslitelně patří k historii, ale                      

i současnosti Českého rozhlasu. Jejich hlavním úkolem bylo rozšířit stávající program 

na další území, připravovat a vysílat své lokální vysílání a také vytvářet příspěvky, které 

budou vysílány ostatními studii. Podíl lokálního nebo regionálního programu vůči 

programu vytvářenému v Praze se lišil studio od studia a také byl dán určitou dobou 

nebo programovou koncepcí. Mezi největší a nejdůležitější regionální studia Českého 

rozhlasu patřila po celou dobu studia v Brně a v Ostravě. Obě tato studia mají po Praze 

také nejdelší tradici a historii, protože začala vysílat již ve 20. letech 20. století. 

Brněnské studio Radiojournalu
2
 pak dokonce ve 30. letech změnilo reportážní práci a 

postupy celého Radiojournalu právě díky inovativním reportérům brněnského studia. 

Brněnské studio se také stává centrem humoru na rozhlasových vlnách, a to díky 

kabaretům s legendárním Oldřichem Novým.  Rozhlasové vysílání v Brně pokusně 

odstartovalo již 10. – 13. května 1924 a 1. září 1924 zde oficiálně vznikla první 

regionální pobočka a studio brněnského Radiojournalu, které připravovalo pravidelné 

místní hodinové vysílání.
3
  V roce 1929 rozšířil Radiojournal své vysílání do Moravské 

Ostravy, kde tak vzniklo další regionální studio. Do roku 1945 bylo nakonec 

zprovozněno rozhlasové vysílání pouze ve třech českých městech – v Praze, Brně a 

Moravské Ostravě (Radiojournal zprovoznil ještě před 2. světovou válku pravidelné 

vysílání také na Slovensku v Bratislavě a v Košicích). Zprovoznit vlastní vysílání se ve 

stejné době pokoušeli také ve městech Olomouc a Plzeň, ale zde se to nakonec 

nezdařilo. 
4
 

Vysílání v dalších českých městech začalo většinou v posledních dnech 

2. světové války v květnu 1945. Rozhlasové vysílání tak začalo v Plzni, Ústí nad 

Labem, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Teplicích, Mostě, Liberci, Olomouci a 

v Pardubicích. V roce 1956 startuje vysílání regionální studio v Jihlavě a v roce 1964 

regionální vysílání pro Prahu a Střední Čechy. Československý rozhlas (Čs. rozhlas) po 

                                                 
2
 Radiojournal byl předchůdce dnešního Českého rozhlasu. 

3
STRNADOVÁ, V., Český rozhlas Brno - O stanici [online].  18. ledna 2012, [cit. 2014-11-19]. Dostupné 

z www: http://www.rozhlas.cz/brno/ostanici/ 
4
 JEŠUTOVÁ, E., Z historie regionálního a zahraničního vysílání českého rozhlasu. In: Od mikrofonu k 

posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. 1. vyd. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 486.              

ISBN 80-86762-00-9 
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květnu 1945 převzal vysílání ve většině těchto měst a zřídil v nich svá regionální studia. 

Čs. rozhlas obnovil své vysílání nejprve v regionech, kde vysílal již před válkou – 

v Praze (v rámci Pražského povstání), v Brně (10. května 1945) a v Moravské Ostravě 

(11. května 1945 z provizorního studia a od 15. října 1945 opět z původního studia ve 

Šmeralově ulici).  V dalších českých městech začalo rozhlasové vysílání většinou 

spontánně na bývalých nacistických vysílačkách, které sloužily povětšinou pro válečné 

potřeby, součástí Čs. rozhlasu se některé z nich stávají až později – Plzeň (5. května 

1945, součástí Českého rozhlasu od 1. července 1945), Ústí nad Labem (7. května, 

součástí Českého rozhlasu od 1. března 1947), České Budějovice (5. května, součástí 

Českého rozhlasu od 6. června 1945), Hradec Králové (5. května, součástí Čs. rozhlasu 

od 26. srpna 1945 jako Východočeský rozhlas společně se studiem v Pardubicích). 

Studia v Pardubicích a Olomouci měla podobný osud, kdy po určitou dobu vysílala 

samostatně a po určitou dobu spadala pod studia Hradec Králové (v případě Pardubic) a 

Ostrava (v případě Olomouce). Rozhlasové stanice, které se nestaly součástí 

Čs. rozhlasu, po roce 1948 zanikly (Krušnohorský rozhlas v Teplicích a studio v Mostě, 

liberecké vysílání se stalo součástí studia v Ústí nad Labem). V roce 1956 bylo 

Čs. rozhlasem spuštěno další nové studio, a to v Jihlavě, které však již v roce 1960 

potkal stejný osud jako studia v Pardubicích a Olomouci. Díky změnám v územním 

členění státu (Jihlavský kraj byl zrušen a byl včleněn do Jihomoravského) bylo 

jihlavské studio začleněno pod studio v Brně a v Jihlavě zůstali jen redaktoři. Územní 

členění státu v roce 1960 ustanovilo novou samostatnou jednotku na úrovni kraje - 

hlavní město Praha. To byl důvod, že v roce 1963 vzniká další studio, a to středočeské, 

které připravovalo Středočeské krajské vysílání a následně v roce 1964 vzniká i pražské 

studio, které připravovalo Vysílání pro hlavní město Prahu. Obě studia sídlila od roku 

1964 v pražském Karlíně.
5
 Dnešní uspořádání krajských studií Českého rozhlasu opět 

reflektuje stávající územně-správní členění státu, které vzniklo 1. ledna 2000
6
. 

 

                                                 
5 JEŠUTOVÁ, E., Z historie regionálního a zahraničního vysílání českého rozhlasu. In: Od mikrofonu k 

posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. 1. vyd. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 552.              

ISBN 80-86762-00-9 
6
 ČESKO. Zákon č. 132 ze dne 13. dubna 2000 o změně a zrušení dalších zákonů související se zákonem 

o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2000, částka 39, s. 1835–1864. Dostupné z www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=132/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy/sb039-00.pdf. 
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Regionální studia, původního Čs. rozhlasu a následně Českého rozhlasu, od 

počátku přispívala ke společenskému, sportovnímu a kulturními rozvoji v daném 

regionu. Přestože regionální vysílání měla zpočátku v kontextu celkového vysílání jen 

malý prostor (v průměru 1–2 hodiny), vytvářela tato studia kvalitní obsah, který 

informoval o dění v regionu a představoval lokální kulturu a umělce. Mnohým z nich 

dokonce odstartoval kariéru. Studia přinášela i výsledky sportovců a sportovních týmů 

daných regionů, ve kterých působila, a v neposlední řadě vychovala spoustu kvalitních 

redaktorů, hlasatelů, rozhlasových režisérů nebo hudebních mistrů.    
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2 ROZHLAS V NOVODOBÉ HISTORII ČESKÉ 

REPUBLIKY (PO ROCE 1989) 

 

„Česká média prošla – stejně jako celá společnost – na počátku 90. let obdobím 

transformace, během níž se změnil právní a ekonomický kontext působení médií, jejich 

postavení a funkce ve společnosti, stejně jako organizace práce v médiích, její technické 

podmínky a podoba a obsah samotné mediální produkce.“
7
 

 

Změna politické situace a zřízení po listopadu 1989 sebou nesla změnu 

hromadných sdělovacích prostředků (jak se tehdy masmédia nazývala). Aby mohla být 

uskutečněna jejich transformace, bylo zapotřebí co nejrychleji ovládnout tehdejší 

rozhlas, televizi a tisk, a to tím, že do jejich vedení byly jmenovány nové osoby, které 

nebyly svázány s komunistickým režimem, a paralelně s tím provést deetatizaci médií,  

pro kterou bylo potřeba vytvořit legislativní prostředí a model, v jakém původně státem 

ovládaný   rozhlas,  televize a tisk budou v budoucnu fungovat. Pro rychlou 

(a úspěšnou) transformaci médií bylo důležité rychle deetatizovat hlavně vysílací média. 

„Politickým rozhodnutím byly zvlášť odstátněny Československý rozhlas a 

Československá televize jako výrobci a vysilatelé programů a zvlášť technické zajištění 

vysílání, totiž kmitočtové spektrum a telekomunikační sítě. Tak ze státních médií 

vznikla rozhodnutím zákonodárců média veřejné služby (inspirace německým a 

britským modelem tu byla zjevná) a současně se uvolnily kmitočty pro potencionální 

soukromé vysilatele.“
8
 

 Jedním z prvních kroků bylo v prosinci 1989 jmenování zástupce Občanského 

fóra Miroslava Kusého do funkce předsedy Federálního úřadu pro tisk a informace 

(FÚTI)
9
. Dalším významným krokem byla novela tzv. tiskového zákona (zákon 

                                                 
7 BEDNAŘÍK P., JIRÁK. J., KÖPLOVÁ. B. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti.  1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2011. s. 365.  ISBN 978-80-247-3028-8 
8 BEDNAŘÍK P., JIRÁK. J., KÖPLOVÁ. B. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti.  1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2011. s. 377.  ISBN 978-80-247-3028-8 
9 Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI) vznikl 1. 1. 1981 na základě zákona č. 180/1980 Sb. Byl 

pokračovatelem cenzurních úřadů: HSTD z první poloviny padesátých let a ÚTI (později ČÚTI). 

Pravomoci FÚTI se netýkaly jen tisku, ale i rozhlasu a televize. Jeho činnost byla ukončena k 31. 

červenci 1990 na základě zákona č. 166/1990 Sb. 

 



   

 

11 

  

č. 86/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a 

o ostatních hromadných informačních prostředcích), jež schválilo tehdejší Federální 

shromáždění Československé socialistické republiky 28. března 1990.
10

   

Legislativní rámec vysílacích médií (rozhlasu a televize) se sice vytvářel, ale 

značně pomalu, proto došlo hned po listopadu 1989 k výměně vedení a ke  změně 

programu jak v Československém rozhlase, tak v Československé televizi, avšak právní 

status obou institucí zůstal stejný až do listopadu 1991, kdy byly Českou národní radou 

přijaty zákony o Českém rozhlase (zákon č. 484/1991 Sb.) a o České televizi (zákon 

č. 483/1991 Sb.). U soukromého vysílání byla situace podobná, protože definování 

podmínek soukromého vysílání bylo legislativně upraveno zákonem č. 468/1991 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který vešel v platnost až 30. října 

1991, nicméně jelikož bylo již v první polovině roku 1990 na Úřadu vlády ČSFR 

značné množství žádostí o soukromé rozhlasové nebo televizní vysílání, vzniká na 

základě usnesení federální vlády „Meziresortní konkurzní komise pro výběr uchazečů o 

nestátní rozhlasové a televizní vysílání na území ČSFR“
11

, jejímž hlavním úkolem bylo 

pronajmout volné frekvence na území republiky, které nejsou využity soukromými 

provozovateli.
12

 Meziresortní komise udělovala pouze licence k „experimentálnímu“ 

vysílání a ještě před platností zákona č. 468/1991 Sb. jich udělila celkem 36.
13

 Prvními 

rozhlasovými stanicemi (mimo stanic Československého rozhlasu), které začaly vysílat 

nedlouho po Sametové revoluci, byly stanice: Europe 2
14

 (21. března 1990), Rádio 

Svobodná Evropa
15

 (1. srpna 1990) a Radio Stalin (19. – 25. října 1990).
16

 

 

 

                                                 
10 ČESKOSLOVENSKO. Zákon č. 86 ze dne 28. března 1990 kterým se mění a doplňuje zákon č. 

81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. In: Sbírka zákonů 

Československé federativní republiky. 1990, částka 19, s. 375–377. Dostupné z www: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=86/1990%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy/sb019-

90.pdf. 
11

 Na základě usnesení vlády ČSFR ze dne 11. června 1990 
12 MORAVEC V. Svobodný rozhlas 1990 – 2003. In: KOL. AUTORŮ,  JEŠUTOVÁ, E. Od mikrofonu k 

posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. 1. vyd. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 399. ISBN 80-

86762-00-9 
13 MORAVEC V. Svobodný rozhlas 1990 – 2003. In: KOL. AUTORŮ,  JEŠUTOVÁ, E. Od mikrofonu k 

posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. 1. vyd. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 400. ISBN 80-

86762-00-9 
14

 Na základě dohody o spolupráci uzavřené mezi K. Starým generálním ředitelem Československého 

rozhlasu a M. Brisacem ředitelem francouzské soukromé rozhlasové stanice v lednu 1990. 
15

 Na základě usnesení č. 53 federální vlády ze dne 14. června 1990. 
16

 ZARZYCKÁ K. Radio Stalin začalo vysílat před 20 lety. [online]. © 20. 10. 2010 [cit. 2014-11-19]. 

Dostupné z: http://www.novinky.cz/kultura/214607-radio-stalin-zacalo-vysilat-pred-20-lety.html 
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2.1 Duální systém vysílání 

 

„Termín duálního systému označuje záměr státu ze začátku devadesátých let, 

kdy šlo o umožnění podnikatelského využívání národního bohatství, kterým je našemu 

státu vyhrazená část kmitočtového spektra. Toto národní bohatství využívají jak 

provozovatelé ze zákona, tak provozovatelé s oprávněním uděleným státním orgánem. 

Uvnitř druhé z obou skupin mohou existovat jak provozovatelé sledující komerční cíle, 

tak provozovatelé prokazující službu různě definovaným společenstvím.“
17

 

Hned od počátku roku 1990 se převážně na „oddělení státní informační politiky 

při odboru vzdělanosti, kultury, zdraví a informací na Úřadu předsednictva federální 

vlády“ (jehož úkolem bylo zajistit následnou demonopolizaci televizního i rozhlasového 

vysílání) diskutovalo o tom, jaký model vysílání elektronických médií použít. Do té 

doby byly všechny hromadné sdělovací prostředky státní. V demokratických státech se 

ve světě používaly tou dobou dva modely: duální (ve většině evropských států) a 

jednoduchý (převážně ve Spojených státech amerických a v Kanadě). Přestože část 

politiků byla pro jednoduchý (americký) model, bylo ale nakonec vcelku logické, že byl 

vybrán duální systém vysílání.  

Duální systém vysílání (v anglicky mluvících zemích „mixed public/private 

system“) elektronických médií (televize a rozhlas) je model, kdy vedle sebe koexistují 

veřejnoprávní média a soukromá média. Jejich činnost je určena zákonem a na základě 

platných právních předpisů. „Po druhé světové válce demokratické státy západní 

Evropy postupně opouštěly státní vlastnictví provozovatelů rozhlasového a televizního 

vysílání. Model veřejné korporace, nadace či akciové společnosti ve veřejném 

vlastnictví se stal etalonem vyspělé demokracie zajišťující svým občanům svobodu 

projevu bez státních zásahů.“
18

  

Proto většina evropských států zřizovala veřejnoprávní mediální instituce 

(rozhlas a televizi), které měly zaručit názorovou pluralitu a nezávislost těchto médií na 

                                                 
17

 RRTV. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (od 

1. 1. 2004 do 31. 12. 2004) [online]. [cit. 2014-11-19]. s. 7. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-

rade/vyrocni-zpravy/index.htm 
18

 ŠMÍD M. Veřejnoprávní média v zemích EU – jejich řízení a kontrola, vymezení činnosti [online]. 

Praha: Parlamentní institut, srpen 2014 [cit. 2014-11-19]. s. 6. Dostupné z www: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=101331 
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státu a vládním establishmentu nebo vládnoucí politické straně. Duální systém vysílání 

vzniká v Evropě až s příchodem soukromého vysílání (televizního i rozhlasového) 

postupně
19

 tak, jak v jednotlivých zemích začínají vedle veřejnoprávních vysílat 

soukromé rozhlasové a televizní stanice (např. ve Finsku a ve Velké Británií od 50. let,  

v Německu od 80. let 20. století). Duální systém charakterizuje dnešní audiovizuální 

prostředí Evropské unie a „soužití veřejnoprávních a soukromých vysílacích organizací 

doposud zaručuje širokou škálu programů. Zároveň také přispívá k mediální pluralitě, 

kulturní a jazykové rozmanitosti, konkurenci mezi redakcemi (ve vztahu ke kvalitě 

obsahu a jeho rozmanitosti) a v neposlední řadě  ke svobodě vyjadřování.”
20

 Přestože 

princip duálního systému vysílání je v Evropě obdobný, každá samostatná evropská 

země má svoje odlišnosti. Pozorujeme je například v tom, jak je činnost 

veřejnoprávních a soukromých médií právně regulována, kým je řízena atd.
21

 

 

Schéma 1: Duální model vysílání 

 

 

Zdroj: MORAVEC, V. Svobodný rozhlas 1990-2003. In: KOL. AUTORŮ,  

JEŠUTOVÁ, E. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. 1. 

vyd. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 414. ISBN 80-86762-00-9 

 

Po roce 1990 byl duální systém vysílání v tehdejší ČSFR právně definován 

třemi zákony: 

 zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, 

                                                 
19

  Důvodem postupného rozvoje soukromého vysílání v jednotlivých zemích západní Evropy byla 

limitovaná kapacita kmitočtového spektra. 
20

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních 

služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách. (Úř. věst L 95, 15.4.2010, s. 1). In: Evropský 

Parlament. [cit. 2014-11-19].  Dostupné z: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/lexuriserv-1425.pdf 
21

 HUMPHREYS, P., Mass Media and Media Policy in Western Europe. Manchester University Press, 

1996. s. 116–117. ISBN 0-7190-3197-4 

 

Duální systém vysílání 

Vysílatelé veřejné služby 
(provozovatel ze zákona) 

Soukromí vysílatelé (provozovatelé 
s licencí nebo s registrací) 

Komerční vysílání Neziskové vysílání 
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 zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, 

 zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasovém a televizním vysílání. 

  

Uvedené zákony definují duální systém vysílání i dnes, ale zákon č. 468/1991 

Sb. nahradil v květnu 2001 nový zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání (dále jen „Zákon“). Tento zákon vymezuje duální systém v §3, odst. 

1a) a 1b), kde vztahuje působnost Zákona na „provozovatele vysílání ze zákona“ 

(veřejnoprávní provozovatelé) a na „provozovatele vysílání s licencí“ (soukromí 

provozovatelé).   

  Přestože po roce 1990 již rozhlas a televize nejsou státní, stát je chce i nadále, 

protože si je vědom jejich síly a možností, tato média určitým způsobem zákonně 

regulovat, kontrolovat a dohlížet na jejich vysílání. Proto vydává zákony, které 

předepisují vznik a činnost elektronických médií, ale také definují jejich působnost. 

Dále iniciuje a ustanovuje vznik správních nezávislých orgánů, které dohlíží na 

dodržování zákonů a fungování rozhlasu a televize, a to jak veřejnoprávních – Rada 

České televize a Rada Českého rozhlasu, tak soukromých i veřejnoprávních – Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání. Na základě zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání byla 22. listopadu 1991 ustanovena Federální Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Federální Rada“) a v roce 1992 Česká 

národní rada ustanovila zákonem č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro 

rozhlasové a televizní vysílání Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 

„Rada“), která do rozpadu federace fungovala souběžně s Federální Radou, jejíž 

působnost byla rozpadem federace ukončena. Současné postavení a působnost Rady 

vymezuje Zákon v §4 a §5. Radu tvoří 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda 

vlády na základě návrhu Poslanecké sněmovny. Členství v Radě je veřejnou funkcí.
22

 

Přestože již několikrát bylo navrhováno zrušení nebo sloučení Rady s dalším 

správním orgánem (naposledy v dubnu 2007 na Českokrumlovské mediální konferenci 

tehdejším ministrem pro informatiku V. Mlynářem, který navrhoval sloučit Radu 

s Českým telekomunikačním úřadem), Rada jako ústřední státní správní orgán pro 

                                                 
22

 ČESKO. §4–11, Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 87, s. 5038–5064. 

Dostupné z www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=231/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy/sb087-01.pdf. 
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rozhlasové a televizní vysílání je zachována. Stejně tak i duální systém vysílání. 

Nicméně digitalizace, streamovací služby a nová média již dnes vyvolávají otázky typu, 

jaký bude proces a nastavení médií v budoucnosti. „V současném mediálním kontextu 

hrají stále důležitější roli noví velcí hráči, kterými jsou poskytovatelé 

telekomunikačních či internetových služeb a vyhledávačů.“
23  

V současnosti je tedy v oblasti vysílání v ČR situace následující: „Regulaci 

vysílání si vyhradil stát. Přístup k možnosti provozovat vysílání, jeho obsah i šíření stát 

kontroluje. Vysílání provozují výhradně osoby s oprávněním uděleným státem. Mohou 

to být osoby oprávněné ze zákona nebo oprávněné na základě rozhodnutí správního 

úřadu státu. Zákon rozlišuje mezi provozovatelem zřízeným zákonem (provozovatelé 

veřejnoprávní) a fyzickými osobami a obchodními společnostmi zapsanými 

v obchodním rejstříku (provozovatelé s licencí). Veřejnoprávní provozovatelé jsou 

povinni činit právě to, co stanovuje (ukládá a umožňuje) zákon, zatímco provozovatelé 

s licencí jsou pouze povinni nečinit to, co zákon výslovně zakazuje.“
24

 

 

 

2.2 Veřejnoprávní sektor 

 

Veřejnoprávní média jsou v Evropě veskrze tak stará jako samotné vysílání. 

Jak již bylo v této práci uvedeno, po prvních letech rozhlasového vysílání soukromými 

subjekty vstupuje určitým způsobem do vysílacích společností stát, aby mohl právně 

nastavit jejich fungování a účinněji dohlížet na obsah vysílání a případně jej regulovat. 

Prvním veřejnoprávním médiem na světě se v roce 1927 stává britská BBC, která se 

transformuje ze soukromého na veřejnoprávní médium takové, jaké ho známe dnes.  Po 

2. světové válce je již většina elektronických médií v západní Evropě veřejnoprávních 

(blok socialistických států východní Evropy elektronická média zestátnil), proto mají 

                                                 
23

Rezoluce Evropského parlamentu (EU) ze dne 25. Listopadu 2010 o veřejnoprávním vysílání v digitální 

éře: budoucnost duálního systému. (2010/2028(INI)). In: Evropský Parlament. Ivo Belet ČR [cit. 2014-

11-27].  Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0286+0+DOC+XML+V0//CS 
24 RRTV. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (od 

1. 1. 2004 do 31. 12. 2004) [online]. [cit. 2014-11-19]. s. 7. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-

rade/vyrocni-zpravy/index.htm 
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veřejnoprávní média v Evropě dlouhou tradici, letité zkušenosti a jsou základním 

pilířem plurality názorů v demokratických společnostech.
25

 

Základní principy činnosti, fungování a poslání veřejnoprávních médií byly 

v poslední době definovány dvěma zásadními mezinárodními dokumenty: 1) „Rezolucí 

No. 1“, která byla přijata na 4. Evropské ministerské konferenci konané ve dnech       

7.–8. prosince 1994 v Praze, 2) „Rezolucí Role veřejnoprávní televize v multi-mediální 

společnosti“ z usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. září 1996.
26

 Veřejnoprávní 

vysílání je také deklarováno v Protokolu 29 Smlouvy o Evropské unii, kde se EU 

zavázala podporovat systém veřejnoprávního vysílání v členských státech „berouce 

v úvahu, že systém veřejnoprávního vysílání v členských zemích je přímo spjat 

s demokratickými, společenskými a kulturními potřebami každé společnosti a 

s potřebou zachovat mediální pluralitu.“
 27

  

Veřejnoprávní média nebo média veřejné služby jsou média, jejichž vysílání je 

„vytvářeno pro veřejnost, financováno veřejností, kontrolováno veřejností“.
28

 V dalším 

významu slovo „veřejný“ znamená to, že vysílání bude dostupné celé populaci v dané 

zemi nebo regionu, pro který je určeno. Tato dostupnost má dva základní aspekty:         

1) jde o technickou dostupnost, kdy technické prostředky vysílání zajistí možnost 

přijímat programy každé domácnosti (obdobně jako jiné služby ve veřejném zájmu jako 

např. voda, elektřina, plyn), 2) dostupnost znamená, „... že všechny skupiny a části 

společnosti: bohatí a chudí, staří a mladí (a vše mezi tím), vzdělaní a méně vzdělaní, 

lidé se zvláštními zájmy (ať už se jedná o kulturní, náboženské, vědecké, sportovní, 

sociální, ekonomické nebo cokoliv dalšího), ale i společnost jako celek...“
29

 musí mít 

možnost vysílané programy přijímat. Neméně důležitým aspektem veřejnoprávních 

médií je jejich nezávislost na zisku, protože tato média získávají prostředky od 

                                                 
25

 ŠMÍD M. Veřejnoprávní média v zemích EU – jejich řízení a kontrola, vymezení činnosti [online]. 

Praha: Parlamentní institut, srpen 2014 [cit. 2014-11-19]. s. 6. Dostupné z www: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=101331 
26

 Usnesení Evropského Parlamentu (EU) ze dne 19. Září 1996 o roli veřejnoprávní televize v multi-

mediální společnosti. Úř. věst. C 320, 28. 10. 1996 In: Evropský Parlament. Ivo Belet ČR [cit. 2014-11-

27].  Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-

2010-0438+0+DOC+XML+V0//CS 
27 Protokol Evropského parlamentu (EU) č. 29 ze dne 30. března 2010  o systému veřejnoprávního 

vysílání v členských státech (formálně nazývaný Amsterodamský protokol). Úř. věst. C 83, 30. 3. 2010 

In: Evropský Parlament. Ivo Belet  [cit. 2014-11-27].  Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-

0438+0+DOC+XML+V0//CS 
28

 RUMPHORST, W. (2007). Public service broadcasting: model law. [online]. Ženeva: European 

Broadcasting Union,.  [cit. 2014-11-19]. s. 1. Dostupné z: http://www.ebu.ch/en/legal/other/index.php 
29

 RUMPHORST, W. (2007). Public service broadcasting: model law. [online]. Ženeva: European 

Broadcasting Union,.  [cit. 2014-11-19]. s. 2. Dostupné z: http://www.ebu.ch/en/legal/other/index.php 
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veřejnosti, a to většinou formou poplatků, jejichž výše je stanovena zákonem. Dalšími 

možnostmi financování veřejnoprávních médií jsou např. prodej reklamního vysílacího 

prostoru, sponzoring, prodej vlastního obsahu a vyrobeného programu, veřejné dotace.
30

 

Posledním z důležitých aspektů je, že vysílání veřejnoprávních médií je vytvářeno pro 

„veřejnost“, to znamená, že musí být nezávislé. A to jak finančně, jak již zde bylo 

uvedeno, tak i na jakýchkoliv mocenských (vláda, parlament, prezident a další), 

zájmových (církve, politické strany, sdružení a další) nebo soukromých skupinách či 

jednotlivcích. Proto jsou veřejnoprávní média kontrolována veřejností. Ta je v těchto 

případech zastupována radou, „která dohlíží na respektování výše zmíněných principů 

veřejnoprávního vysílání“
31

. Přestože většina evropských zemí má principy jmenování 

členů rady veřejnoprávních médií nastaveny více či méně odlišně, v současné Evropě 

fungují tři základní modely. První model je takový, že občanské společnosti nebo určité 

instituce (jako např. univerzity, církve, spisovatelé, sportovní svazy, atd.) delegují své 

zástupce za členy rady na předem pevně určené období. Výhodou tohoto modelu by 

měla být menší závislost při volbě členů na stávající politické garnituře a rozložení 

politických sil. Druhý model je takový, že parlament a vláda (v některých případech 

také prezident) jmenují určitou část členů z celkového počtu všech členů rady, kde je 

celkový počet dopředu stanoven.
32

 Třetím modelem je jmenování členů rady exekutivou 

(členové jsou jmenováni podle platných pravidel pro veřejné funkce). Poslední 

zmiňovaný model je používaný ve Velké Británii
33

 a Irsku, ale také např. v Belgii a 

Švédsku.
34

 Pro všechny modely je (a musí být) zásadní tzv. institut neodvolatelnosti 

                                                 
30 Pražská rezoluce ze dne 7.–8. prosince 1994 about the future of public service broadcasting. In: EBU 

(Evropská unie provozovatelů). 4. Evropská ministerská konference, Praha. [cit. 2014-11-27].  

Dostupné z: http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_coe_mcm_resolution_psb_07_081294_tcm6-

4274.pdf. 
31 PAVLÍK, P., ŠMÍD, M., Skladba a úloha rady zastupující veřejnost u média veřejné služby a aplikace 

německého modelu v České republice. [online].   Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 

v Praze, 2011. [cit. 2014-11-19]. s. 7. Dostupné z www: http://www.mkcr.cz/cz/media-a-

audiovize/studie/studie:-skladba-a-uloha-rady-zastupujici-verejnost-u-media-verejne-sluzby-a-aplikace-

nemeckeho-modelu-v-ceske-republice-101016/ 
32

 RUMPHORST, W. (2007). Public service broadcasting: model law. [online]. Ženeva: European 

Broadcasting Union., [cit. 2014-11-19]. s. 7. Dostupné z: http://www.ebu.ch/en/legal/other/index.php 
33

 V případě Velké Británie se nejedná o „vysílací radu“ ale o tzv.“BBC Trust“. ŠMÍD M. Veřejnoprávní 

média v zemích EU – jejich řízení a kontrola, vymezení činnosti [online]. Praha: Parlamentní institut, 

srpen 2014 [cit. 2014-11-27 ].  s. 20. Dostupné z www: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=101331 
34

 PAVLÍK, P., ŠMÍD, M., Skladba a úloha rady zastupující veřejnost u média veřejné služby a aplikace 

německého modelu v České republice. [online]. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 

v Praze, 2011. [cit. 2014-11-19]. s. 8–9. Dostupné z www: http://www.mkcr.cz/cz/media-a-

audiovize/studie/studie:-skladba-a-uloha-rady-zastupujici-verejnost-u-media-verejne-sluzby-a-aplikace-

nemeckeho-modelu-v-ceske-republice-101016/ 
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jednotlivých členů, části nebo celé rady, který zajišťuje větší ochranu (a vyšší míru 

nezávislosti) institucí, které nominují členy rady. 

 V České republice kontrolu činnosti veřejnoprávního rozhlasu (a televize) provádí dva 

orgány. Na základě zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu je to Rada Českého 

rozhlasu, (č. 483/1991 Sb., o České televizi je to Rada České televize), a na základě 

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a změně 

dalších zákonů je to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Zatímco Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání je: „... ústřední  správní  úřad,  který vykonává státní 

správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti  

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle jiného právního 

předpisu 1e), a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a 

informací  v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na 

jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními 

právními předpisy“
35

, Rada Českého rozhlasu je „... Orgánem, jímž se uplatňuje právo 

veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu...“.
36

 Jak je z uvedených ustanovení 

jasně patrné, každá rada má svoji specifickou a rozdílnou úlohu danou zákonem. 

Kontrolu ze strany veřejnosti v tomto případě zajišťuje právě Rada Českého rozhlasu, 

která „... má devět členů. Členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální 

a kulturní názorové proudy.“
37

 Členové Rady Českého rozhlasu jsou voleni na období 

6 let a „... mohou  být  zvoleni opětovně, ne však více než na dvě funkční období jdoucí 

po sobě.“
38

 Institut neodvolatelnosti Rady Českého rozhlasu je definován v §6 a §7 

Zákona o Českém rozhlasu. 

                                                 
35

 ČESKO. §4, odst. 2), Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 87, s. 5038–5064. 

Dostupné z www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=231/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy/sb087-01.pdf. 
36

 ČESKOSLOVENSKO. §4 , odst. 1), Zákon č. 484 ze dne 7. listopadu 1991 o Českém rozhlasu. In: 

Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 93, s. 2303–2305. Dostupné z 

www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=484/1991&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy/sb093-91.pdf. 
37 ČESKOSLOVENSKO. §4 , odst. 1), Zákon č. 484 ze dne 7. listopadu 1991 o Českém rozhlasu. In: 

Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 93, s. 2303–2305. Dostupné z 

www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=484/1991&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy/sb093-91.pdf. 
38

 ČESKOSLOVENSKO. §4 , odst. 4), Zákon č. 484 ze dne 7. listopadu 1991 o Českém rozhlasu. In: 

Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 93, s. 2303–2305. Dostupné z 

www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=484/1991&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy/sb093-91.pdf. 

 



   

 

19 

  

 

 

2.2.1 Vznik a funkce Českého rozhlasu 

 

Jak bylo v práci již uvedeno, po roce 1989 vznikl tlak politických orgánů 

i veřejnosti na demonopolizaci původního státního Československého rozhlasu. Přesto 

byla skoro rok po prvních svobodných volbách v červnu 1990 elektronická média bez 

potřebných zákonů. Důvodem byly hlavně požadavky tehdejší slovenské politické 

scény, která požadovala, aby Slovenský rozhlas a Slovenská televize byly samostatnými 

právními subjekty a nebyly jen součástí Československého rozhlasu a Československé 

televize. Jednání nakonec dospěla k řešení – vznik dvou samostatných národních 

rozhlasů při zachování jednoho federálního byl deklarován schválením zákona 

č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi ČSFR a ČR a SR ve věcech tisku a jiných 

informačních prostředků.
39

 Přijetí tohoto zákona umožnilo tvorbu následných zákonů: 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání (federální exekutiva) a o médiích 

veřejné služby samostatných republik (národní vlády). Na základě těchto skutečností 

byl koncem roku 1991 přijat zákon České národní rady (ČNR) č. 484/1991 Sb., 

o Českém rozhlasu (dále jen „Zákon o ČRo“), který umožnil vznik Českého rozhlasu 

s účinností od 1. 1. 1992. Při tvorbě Zákona o ČRo se tvůrci inspirovali v západní 

Evropě a Zákon o ČRo obsahoval hlavní kritéria, která má veřejnoprávní rozhlas mít: 

nezávislý nestátní právní subjekt, služba veřejnosti, nezávislé financování a veřejná 

kontrola. Právní status nové rozhlasové instituce je uveden v původním znění Zákona 

o ČRo v §1 odst. 2) takto: „Český rozhlas je právnickou osobou, která hospodaří 

s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedený z Československého 

rozhlasu. 
1
) Český rozhlas vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Český rozhlas se 

nezapisuje do podnikového rejstříku.”
40

 Z dané formulace je patrné, že se z Českého 

rozhlasu stal, což je pro nezávislost veřejnoprávního média nezbytné, právní subjekt 

s určitými specifiky, který je nezávislý na státu. Další důležité kritérium veřejnoprávní 

                                                 
39

 Zákon přijalo Federální shromáždění 20. března 1991 a je dodnes nazýván jako tzv. „malý kompetenční 

zákon“. 
40

 ČESKOSLOVENSKO. §1 , odst. 2), Zákon č. 484 ze dne 7. listopadu 1991 o Českém rozhlasu. In: 

Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 93, s. 2303–2305. Dostupné z 

www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=484/1991&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy/sb093-91.pdf. 
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instituce - služba veřejnosti - bylo v původním znění Zákona o ČRo definováno v §2 

takto: „Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením 

rozhlasových programů na celém území České republiky. Jeho posláním je poskytovat 

objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, 

rozvíjet kulturní identitu českého národa a národnostních a etnických menšin v České 

republice, zprostředkovávat ekologické informace, sloužit vzdělávání a přispívat 

k zábavě posluchačů.“
41

 Další hlavní kritérium veřejnoprávního rozhlasu, tj. finanční 

nezávislost, bylo u Českého rozhlasu plněno a v původním znění Zákona o ČRo řešeno 

§10 takto: „Finančními zdroji Českého rozhlasu jsou zejména: a) výnos ze sazeb za 

používání rozhlasových přijímačů podléhajících evidenci placených poplatníky 

s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice, b) příjem z vlastní podnikatelské 

činnosti.“ Poslední ze základních kritérií veřejnoprávního rozhlasu - kontrolu veřejnosti 

- řešil Zákon v §4–8  tím, že ustanovil devítičlennou Radu Českého rozhlasu, která je 

orgánem „... jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů 

Českého rozhlasu.“ Dále tyto paragrafy definují fungování Rady Českého rozhlasu, 

délku funkčního období, stejně jako mechanizmy jejího zvolení nebo odvolání či zániku 

funkce. „Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada, a to tak, aby v ní byly 

zastoupeny významné regionální, politické sociální a kulturní názorové proudy.“
42

 

 Díky uvedené legislativě mohl vzniknout v tehdejší České a Slovenské 

Federativní Republice veřejnoprávní rozhlas (Český rozhlas a Slovenský rozhlas), který 

se  transformoval ze státní instituce a používal technické prostředky původního 

Československého rozhlasu („... převodem z vlastnictví České a Slovenské Federativní 

Republiky delimitační dohodou s Československým rozhlasem ze dne 31. 3. 1992, 

uzavřenou na základě zákona Federálního shromáždění č. 136/1991 Sb., o rozdělení 

působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou         

a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků, ...
43

). Český 

rozhlas se tak po více jak čtyřiceti letech stává samostatným právním subjektem            

                                                 
41

 ČESKOSLOVENSKO. §2, Zákon č. 484 ze dne 7. listopadu 1991 o Českém rozhlasu. In: Sbírka 

zákonů České a Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 93, s. 2303–2305. Dostupné z www: 
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42

 ČESKOSLOVENSKO. §1–10, Zákon č. 484 ze dne 7. listopadu 1991 o Českém rozhlasu. In: Sbírka 
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(s účinností od 1. 1. 1992), který má přinášet službu veřejnosti a ne vládnoucí politické 

straně či mocenskému aparátu. Prvním (prozatímním) ředitelem Českého rozhlasu je 

19. listopadu 1991 Českou národní radou zvolen Jiří Mejstřík (od 1. 1. 1993 generální 

ředitel ČRo). Od 1. ledna 1992 začíná fungovat Český rozhlas jako samostatná 

organizace zcela oddělená od státního rozpočtu. Koncem ledna 1992 je zvolena první 

Rada ČRo (měla devět členů), a od 1. května 1992 dochází v Českém rozhlase k zásadní 

reorganizaci, kdy se přešlo ze systému hlavních redakcí na systém vysílacích okruhů, 

kde každý okruh řídí odpovědný šéfredaktor. Na základě této reorganizace měl Český 

rozhlas od 1. května 1992 tři nové okruhy řízení: stanice Praha (pod kterou spadal 

i okruh Regina), stanice Vltava a Rádio Mikrofórum (tento stav trval pouze do 

31. 12. 1992). 
44

  

V průběhu let 1991 a 1992 přetrvávají kompetenční spory se slovenskou vládou a  

po dohodě tehdejších premiérů Václava Klause a Vladimíra Mečiara dochází k rozpadu 

České a Slovenské Federativní Republiky. V důsledku toho došlo také k zániku 

Československého rozhlasu
45

. Od 1. 1. 1993 je tak Český rozhlas samostatná 

veřejnoprávní instituce a na základě zákona č. 36/1993 Sb. je zároveň dědicem 

movitého i nemovitého majetku Československého rozhlasu na území Čech a Moravy. 

Zánikem Československého rozhlasu zaniká také stanice Československo, kterou 

nahradil nový zpravodajsko-publicistický okruh s názvem Radiožurnál (který 

programově navázal na stanici Československo a zachoval z větší části jak programové 

schéma, tak značnou část pořadů). Díky použití názvu Radiožurnál pro označení 

vysílacího okruhu dostala hlavní zpravodajská relace nový název – Ozvěny dne 

(původně Rozhlasové noviny, od 3. 11. 1991 do 31. 12. 1992 právě Radiožurnál). Český 

rozhlas se stává členem Evropské vysílací unie EBU a 1. července nahradil J. Mejstříka 

Václav Ježek ve funkci generálního ředitele.
46

 V. Ježek (který byl v pozici generálního 

ředitele až do roku 1999) pokračuje v reorganizaci Českého rozhlasu, v jejímž rámci 

vytvořil novou organizační strukturu, která začala platit od 1. ledna 1994, a „... v jejím 

                                                 
44
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důsledku opustí rozhlas téměř třetina zaměstnanců.“
47

 Dále také přinesl a vypracoval 

základní vnitřní normy pro fungování Českého rozhlasu jako např. Hlavní programové 

zásady Českého rozhlasu nebo Statut Českého rozhlasu a další. Nepodařilo se mu však 

vytvořit ucelený koncepční materiál, který by definoval představu toho, jaký konkrétní 

program má být vysílán na určitém okruhu. V. Ježek znovu získal pro Český rozhlas 

druhou středovlnnou síť
48

 (o kterou přišel Český rozhlas společně s celoplošnou VKV 

sítí kvůli platnosti zákona č. 36/1993 Sb.), na které začal v roce 1996 vysílat nový okruh 

ČRo 6/Rádio Svobodná Evropa. Prosadil dále zvýšení rozhlasového poplatku a to 

dokonce dvakrát. Poprvé z 20 Kč na 25 Kč/měsíc
49

 (od 1. dubna 1995) a podruhé 

z 25 Kč na 37 Kč/měsíc
50

 (od roku 1997 až do roku 2005). Avšak druhé zvýšení 

poplatku bylo prosazeno na úkor objemu vysílané reklamy, který byl na Českém 

rozhlasu radikálně snížen na základě dohody Českého rozhlasu a Asociace 

provozovatelů soukromého vysílání (APSV).
51

 Další zvýšení koncesionářského 

poplatku na 45 Kč/měsíc
52

 (platí od 1. 1. 2008 až dodnes) proběhlo za vedení Václava 

Kasíka ve funkci generálního ředitele. Za jeho vedení v letech 1999–2009 došlo např. 

k prodeji rozestavěné budovy původně nového rozhlasového střediska v Praze na 

Pankráci nebo k dokončení a zahájení provozu Studiového domu. V programové 

koncepci se mimo jiné zásadně věnoval podpoře regionálních studií (z důvodu větší 
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posluchačské preference soukromých stanic) a také budování nových regionálních studií 

např. v Pardubicích a Jihlavě. 
53

 

Po odvolání V. Kasíka v roce 2009 nastupuje na pozici nejprve prozatímního 

následně pak generálního ředitele Richard Medek, který však ve funkci vydrží jen do 

roku 2010. Od roku 2010 je ve vedení Českého rozhlasu Peter Duhan, který v březnu 

2013 provedl významné změny v celkové koncepci Českého rozhlasu, v samotných 

vysílacích stanicích (zrušení některých stanic a naopak start nových) a v regionálních 

studiích (vedení regionálních studií bylo většinou sloučeno pro dvě regionální studia, 

podíl výroby a vysílání regionálních studií se tedy snížil). Současný Český rozhlas má 

tyto základní cíle: 

 „Poskytovat veřejnosti všestrannou, vyváženou a kvalitní programovou a 

obsahovou nabídku 

 Vytvářet, chránit a prosazovat základní hodnoty moderní demokratické 

společnosti 

 Přispívat k technologickému pokroku 

 Pečovat o národní kulturní dědictví, obohacovat je a šířit ve světě 

 Hájit nezávislost a usilovat o konkurenceschopnost Českého rozhlasu.“
54

 

 

 

2.2.2 Regionální studia Českého rozhlasu 

 

Po roce 1990 fungovala regionální studia Českého rozhlasu ve stejném 

uspořádání, ve kterém fungovala před listopadem 1989 – Český rozhlas Brno, Český 

rozhlas České Budějovice, Český rozhlas Ústí nad Labem, Český rozhlas Plzeň, Český 

rozhlas Hradec Králové, Český rozhlas Ostrava, Český rozhlas Praha a Český rozhlas 

střední Čechy. Po přijetí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, který vstoupil 

v účinnost 1. ledna 1992, se potvrzuje další činnost regionálních studií, konkrétně 

v § 12 bod 1: „Součástí Českého rozhlasu jsou zejména rozhlasová studia v sídlech 

krajů, případně rozhlasová studia zřízená na základě § 9 odst. 8 tohoto zákona.“ Dále 

tento zákon stanovil v § 12 v bodě 4: „Podíl vysílání všech rozhlasových studií na 
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celostátních vysílacích okruzích, vyjma okruhů zpravodajsko-publicistických, musí činit 

minimálně 30 % celkového vysílacího času Českého rozhlasu v měsíčním úhrnu.“  

Stejně jako v samotném vedení Českého rozhlasu došlo i u krajských studií k výměně 

vedoucích pracovníků a naopak k návratu některých bývalých pracovníků, kteří museli 

odejít v době normalizace. V síti regionálních stanic ČRo dochází k postupným změnám 

jak v samotné struktuře, kde a jak budou regionální studia ČRo vysílat, tak 

i ke koncepčním programovým změnám. V lednu 1991 dochází ke sloučení 

středočeského a pražského studia v jednu stanici, která dostala název Regina Praha. 

V roce 1994 začíná opět samostatně vysílat olomoucké studio pod názvem Český 

rozhlas Olomouc. K dalšímu rozšíření sítě regionálních stanic Českého rozhlasu o nová 

krajská studia dochází až na začátku třetího tisíciletí v rámci nového územněsprávního 

členění ČR. V roce 2000 začíná vysílat Český rozhlas Karlovy Vary (i když ze studia 

ČRo Plzeň), v roce 2002 se mění Český rozhlas Ústí nad Labem na Český rozhlas 

Sever, ve stejném roce je spuštěno vysílání dalších nových regionálních studií ČRo:   

Český rozhlas Pardubice, Český rozhlas Region (Vysočina) a Český rozhlas Region 

(střední Čechy) a v roce 2005 spouští své vysílání i Český rozhlas Sever – Liberec. Toto 

uspořádání regionálních studií Českého rozhlasu platí dodnes.
55

  

Význam a množství odvysílaného času, který vyráběla jednotlivá regionální studia 

po velmi plodných a úspěšných letech 1991–1994, postupně klesal. Regionální stanice 

měly méně kmenových zaměstnanců, někteří specializovaní pracovníci se stali pouze 

externisty. Důvodem byly regionální soukromé rozhlasové stanice, které vznikaly 

v každém kraji, měly svůj program založený hlavně na hudbě (převážně anglo-americké 

produkci), krátkém a rychlém zpravodajství, uvolněných (až žoviálních) moderátorech a 

soutěžích o ceny. Pro posluchače v ČR byl tento typ (západního vzoru) rozhlasové 

stanice nový a brzy se stal velmi oblíbeným. Regionální studia ČRo na jeho úspěch 

neuměla reagovat a ztratila značné množství posluchačů. Proto nutně docházelo 

k programovým změnám, které byly více či méně úspěšné. Z dnešního pohledu se jeví 

jako neúspěšný krok, kdy se regionální stanice ČRo snažily přizpůsobit program 

(převážně hudební) tak, aby byl podobný tomu u privátních stanic. Naopak úspěšné 
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byly a jsou regionální stanice, které se hudebně snažily odlišit (např. lidovou hudbou 

nebo dechovkou).
56

 

Jak již bylo uvedeno, struktura a počet regionálních studií Českého rozhlasu 

zůstává stejná od roku 2005. Na konci roku 2013 však začala restrukturalizace 

regionálních studií v rámci koncepce „Regiony 2014“, jejíž podobu schválila Rada 

Českého rozhlasu na svém veřejném zasedání dne 31. 7. 2013. „Primárním cílem této 

koncepce bylo vytvoření jednoduché a přehledné struktury sítě regionálních studií 

mající efekt v podobě zkvalitnění vysílání a využití synergií mezi jednotlivými 

regionálními studii (užší spolupráce regionálních studií při zachování jejich plné 

suverenity), sekundárním cílem pak bylo zefektivnění provozu jednotlivých studií.“
57

 

V rámci této koncepce byli od 1. října 2013
58

 jmenováni do funkcí ředitelů regionálních 

studií noví ředitelé. Z původních čtrnácti jich bylo nově jmenováno pouze sedm. 

Důvodem bylo to, že od této chvíle byla pod jednoho ředitele sloučena vždy dvě určená 

regionální studia. V roce 2014 regionální studia dále naplňovala nastavenou koncepci 

„Regiony 2014“.  

 

 

2.3 Soukromý sektor 

 

Společně s veřejnoprávním sektorem vzniká po roce 1990 také soukromý sektor.     

Jak bylo uvedeno v úvodu druhé kapitoly, už v roce 1990 začínají v ČR vysílat první 

soukromé rozhlasové stanice a Ministerstvo kultury zřizuje „Meziresortní konkurzní 

komisi pro výběr uchazečů o nestátní rozhlasové a televizní vysílání na území ČSFR“, 

aby vyřídila hromadící se žádosti o povolení soukromého  rozhlasového vysílání. Tato 

komise přidělila prvních 36 licencí k „experimentálnímu“ vysílání s omezenou platností 

a tím de facto odstartovala vznik soukromého rozhlasového vysílání u nás.  Licence 

k experimentálnímu vysílání byly omezeny tehdejším nízkým počtem volných 

kmitočtů, a proto byly uděleny pouze pro lokální vysílání. Až v roce 1993 udělí Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání první regionální i celoplošné zákonné licence. 
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Privátní rozhlasový trh se v počátcích rekrutoval převážně z fyzických osob, které měly 

většinou k rozhlasu nebo hudbě nějaký vztah – buď v rozhlasu původně pracovaly, nebo 

byl pro ně rozhlas koníčkem. Později původní soukromé vlastníky nahradí mediální 

skupiny a rozhlasový trh se výrazně změní. Rozhlasový trh rostl raketovým tempem a 

v roce 1995 už vysílalo na českém trhu celkem 75 rozhlasových stanic. Z nich bylo 

69 regionálních a 6 celoplošných, 63 soukromých a 12 veřejnoprávních. Alespoň jednou 

týdně poslouchalo rádio 89,6 % populace ve věku 12–79 let, což představovalo 

7,330 milionu lidí.
59

  

2.3.1 Soukromé celoplošné stanice 

 

Celoplošné rozhlasové vysílání definuje zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů  - „celoplošným 

vysíláním je rozhlasové a televizní vysílání programů, které může ve vymezeném 

územním rozsahu přijímat v případě rozhlasového vysílání alespoň 80 % a v případě 

televizního vysílání alespoň 70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů 

vyplývajících z posledního sčítání lidu …“
60

 První soukromé celoplošné licence 

k provozování vysílání udělila zahraničním subjektům (Radio Svobodná Evropa a BBC 

World Service) ještě Federální rada pro rozhlasové a televizní vysílání. „Do té doby 

vysílaly tyto subjekty na základě usnesení předsednictva vlády ČSFR č. 53 ze dne 

14. června 1990 (RFE)
61

 a usnesení vlády ČSFR č. 708 ze dne 18. října 1990 (BBC).“
62

 

Pro vznik dalších celoplošných stanic bylo klíčové „… schválení zákona č. 36/1993 Sb., 

o některých opatřeních v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, který přidělil 

provozovateli ze zákona dvě celoplošné sítě v pásmu VKV II. V souladu s tímto 

zákonem byl zpracován návrh využití sítí tak, aby byly pro provozovatele ze zákona 

sestaveny dvě celoplošné sítě s optimálním pokrytím území i obyvatel ČR a dvě sítě 

určené pro budoucí držitele licencí, které by splňovaly požadavek rovnocenného pokrytí 

území a tím i stejné výchozí technické podmínky, jež by garantovaly spravedlivé 

                                                 
59 GFK PRAHA a AISA MEDIA/MEDIAN  Media Projekt   Období - 1. 1. 1995 – 31. 12. 1995, Pondělí 
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 RFE – Radio Free Europe (Radio Svobodná Evropa) 
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konkurenční prostředí.“
63

 Na základě zpracovaného návrhu využití sítí vyhlašuje v roce 

1992 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání licenční řízení na dvě celoplošné stanice 

pro provozovatele s licencí a v únoru 1993 udělí licence projektu Rádia Alfa (začalo 

vysílat 13. září 1993) a projektu rádia Frekvence 1 (začalo vysílat 18. října 1993). 

V počátcích vysílání Rádio Alfa pokrývalo pouze 50 % území, rádio Frekvence 1 pouze 

40 % území republiky („v souladu s podmínkami k licencím mají obě stanice zasáhnout 

svým signálem 70 % území do konce roku 1997“)
64

. Stanice Frekvence 1 bylo první 

blokové rádio
65

 v ČR a profilovalo se jako „rodinné“ s výrazným podílem hudební 

složky. Rádio Alfa bylo zpravodajsko-publicisticky zaměřené s podílem mluveného 

slova 55 %. Program Frekvence 1 byl posluchačsky atraktivní, díky tomu se ihned po 

spuštění stává populární a velmi rychle se etabluje na stávající rozhlasový trh. Po roce 

vysílání je Frekvence 1 nejposlouchanější soukromou rozhlasovou stanicí.
66

 Naopak 

Rádio Alfa vykazuje špatné výsledky a dostává se do finančních potíží, proto vlastník 

licence společnost Kaskol s.r.o. hledá finančního investora a koncem roku 1994 se 

dohodne se společností Central European Media Enterprises (CME), která v tu dobu 

vlastnila licenci na provozování TV Nova, že vstoupí majetkově do společnosti Kaskol. 

Přestože Rada toto majetkové propojení nepovolila, nakonec dochází majetkovému 

propojení formou úvěru, který je poskytnut akciové společnosti Rádio Alfa. Následně 

pak dochází k programovým změnám, které omezují zpravodajství i publicistiku a 

snižují podíl mluveného slova ve vysílání. Rádio Alfa navíc v říjnu 1995 mění název na 

Rádio Nová Alfa. Tyto změny se však nelíbí Radě, která vyzve držitele licence 

k dodržování platných licenčních podmínek. Protože nedojde k nápravě ve stanoveném 

termínu, udělí Rada společnosti Kaskol pokutu ve výši 1.000.000 Kč. Nastává dvouleté 

období soudních jednání a sporů, na jehož konci se musí stanice vrátit k původnímu 
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 Blokovým rádie se nazývá rozhlasová stanice, která používá blokové programové schéma. Programové 
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názvu Rádio Alfa a zaplatit požadovanou pokutu.
67

 Jelikož platnost prvních udělených 

celoplošných licencí končila oběma stanicím 24. 2. 1999, Rada s předstihem (začátek 

roku 1998) vyhlásila nové licenční řízení, kterého se zúčastnilo celkem 12 žadatelů 

(včetně původních dvou držitelů licencí). 9. června 1998 Rada udělila v prvém případě 

celoplošnou licenci stávajícímu držiteli rádia Frekvence 1, v druhém případě pak 

zamítla žádost stávajícího držitele licence Rádia Alfa a udělila druhou celoplošnou 

licenci společnosti Londa s.r.o. s projektem Rádio Impuls.
68

 Tím byla ukončena etapa 

vysílání Rádia Alfa, a zahájena veleúspěšná etapa Rádia Impuls, které začalo vysílat 

25. února 1999. Rádio Impuls mělo od začátku také zpravodajský formát, který měl 

však v programu daleko menší prostor než původní Rádio Alfa. Také podíl mluveného 

slova byl podstatně nižší než v případě Rádia Alfa. Rádio Impuls v projektu navrhlo a 

následně mělo jako součást platných licenčních podmínek vysoký podíl české hudby. 

Na přelomu třetího tisíciletí nebyla česká hudba v rádiích silně zastoupena, proto bylo 

toto rozhodnutí překvapující a konkurence se zájmem čekala, jak tento zásadní 

programový krok bude fungovat. Rádio Impuls muselo od začátku naplnit stanovený 

vysoký podíl české hudby ve svém vysílání, a aby nemuselo hrát tolik české hudby 

v denním vysílání, muselo umístit českou hudbu do večerních a nočních hodin 

(ve večerních a nočních hodinách je obecně nízká poslechovost rozhlasu), proto vysílalo 

od 20 hodin do 5 hodin pouze české písničky. Dobrou komunikací nakonec dokázalo 

Rádio Impuls z této nevýhody udělat svůj hlavní benefit a „Česká diskotéka“, jak se 

tento blok nazýval, byla posluchačsky velmi oblíbená.
69

 Rádio Impuls je od roku 2006 

až dodnes nejúspěšnější rozhlasovou stanicí v ČR. Do roku 2005 tuto pozici zastával 

veřejnoprávní ČRo Radiožurnál. V roce 2005 jej v pozici nejposlouchanější stanice 

nahradila Frekvence 1, ale pouze na jeden rok a v listopadu 2006 se jedenkrát stala 

nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v ČR i stanice EVROPA 2.
70
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Situace v prostředí soukromých celoplošných stanic byla neměnná až do 

25. listopadu 2013, kdy bylo oznámeno, že holding Agrofert (majitelem je miliardář a 

stávající ministr financí Andrej Babiš) uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí na koupi 

společnosti Londa s.r.o., která je vlastníkem a držitelem licence pro provozování 

rozhlasového vysílání Rádia Impuls (a též rádia RockZone 105,9). Následně v roce 

2014 koupi schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání. Rádio Impuls se tak přiřadilo do nové mediální skupiny 

holdingu Agrofert.
71

 Tím došlo k následným vlastnickým změnám na rozhlasovém trhu 

(který byl v oblasti soukromých celoplošných stanic dlouho neměnný a stabilní) a také 

ke změnám v podílu jednotlivých mediazastupitelství. Rádio Impuls po celou dobu 

obchodně zastupovala společnost Regie Radio Music (RRM) společně 

s rádiem Frekvence 1 a dalšími rozhlasovými stanicemi. Po změně vlastníka Rádio 

Impuls od roku 2014 zastupuje nově vytvořená společnost Radio United Services 

(RUS).
72

 Díky této a dalším změnám došlo v letech 2013 a 2014 k transformaci nejen 

rozhlasového, ale zároveň i celého mediálního trhu v ČR. 

                                                                                                                                               
2015, Pondělí–Neděle, Cílová skupina: 12-79 let, Rozhlas celkem, 30.000 respondentů. Zdroj: osobní 

archiv autora 
71

 SPI., Babiš může převzít Rádio Impuls, iDnes [online]. 22. 01. 2014 [cit. 2014-11-27]. Dostupné z 

www: http://ekonomika.idnes.cz/babisuv-agrofert-muze-prevzit-radio-impuls-rozhodl-antimonopolni-

urad-1ny-/ekoakcie.aspx?c=A140122_104721_ekoakcie_spi 
72

 IMPULS. Rádio Impuls bude od 1. 1. 2015 zastupovat Radio United Services. [online]. 29. 09. 2014 

[cit. 2014-11-27]. Dostupné z www: http://www.impuls.cz/clanky/2014/09/radio-impuls-bude-od-1-1-

2015-zastupovat-radio-united-services/ 

 



   

 

30 

  

 

3 SOUKROMÉ REGIONÁLNÍ ROZHLASOVÉ STANICE, 

JEJICH VÝVOJ, STAV A ROLE PO ROCE 1989 
 

„Všeobecně lze říci, že první měsíce vysílání nezávislých držitelů licencí byly 

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

konkurenčního prostředí v této oblasti.“ 
73

  

 

Toto konstatování Rady vystihuje význam a roli regionálních (lokálních) 

soukromých rozhlasových stanic v první polovině 90. let 20. století. Byly to právě 

regionální soukromé rozhlasové stanice, které utvářely (nejen regionální) mediální 

krajinu v oblasti rozhlasu, a byly protipólem nově utvářeného veřejnoprávního Českého 

rozhlasu, který v počátcích neuměl tak rychle reagovat (díky změnám ve vedení, 

utváření struktury, kompetenčním sporům, chybějící legislativě a dalším), přestože nebo 

právě proto, že byl hegemonem tehdejšího rozhlasového trhu a měl vysokou 

poslechovost. Soukromé regionální stanice byly z tohoto pohledu malé, ale byly 

flexibilní a uměly v počátcích rychle reagovat na potřeby trhu, a nabídly takové 

vysílání, které mohli posluchači dříve slyšet pouze na západ od našich hranic. Jejich 

vysílání bylo dynamické, založené na kontaktu s posluchači, hudebně profilované na 

tehdejších hitech a hitech z 80. (případně 70.) let. Regionální stanice se významně 

podílely na rozvoji regionů hlavně v oblasti kulturních a společenských akcí, ale 

i sportovních nebo obecně prospěšných akcí. Jejich význam pro kulturní a společenský 

život regionu byl a stále je důležitý. Velmi rychle se z mnohých z nich staly úspěšné, 

respektované a silné rozhlasové stanice, které ve svých regionech patřily k úspěšným, 

nebo byly právě těmi nejúspěšnějšími.  
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3.1 Vznik a počátky vysílání regionálních soukromých 
rozhlasových stanic v České Republice v letech1990–1995 

 

Autor práce zpracoval část tématu této kapitoly ve své obhájené diplomové 

práci, a proto použil tuto část v úvodu této kapitoly.
74

. 

 Paralelně s transformací státních médií na veřejnoprávní se po listopadu 1989 

řeší soukromé (komerční) vysílání, a to rozhlasové i televizní. Už v lednu 1990 se díky 

dohodnuté spolupráci mezi Československým rozhlasem a francouzskou privátní stanicí 

Europe 2 rozhodne o prvním soukromém vysílání v ČSFR. Karel Starý, první 

polistopadový ústřední ředitel Československého rozhlasu, který byl ve funkci od 

1. prosince 1989 do 28. ledna 1990, působil v letech 1988–1989 jako zahraniční 

zpravodaj Československého rozhlasu ve Francii. Z tohoto působení měl kontakty na 

tehdejšího ředitele stanice Europe 2 Martina Brisaca. Společně pak uzavřeli písemnou 

dohodu, která umožňovala vysílání soukromé francouzské rozhlasové stanice Europe 2 

na pražském kmitočtu Československé rozhlasu 88,2 MHz. Ta spustila své vysílání 

(původně ve francouzském jazyce) 21. března 1990. Jednalo se u nás o první soukromé 

rozhlasové vysílání po roce 1990. Bylo ale provozováno bez patřičného legislativního 

rámce. Po změně ředitele Československého rozhlasu (Karla Starého v pozici 

ústředního ředitele nahradil František Pavlíček) nebyla vůle ze strany vedení 

Československého rozhlasu provozovat společnou stanici, proto Meziresortní komise 

pro výběr uchazečů o nestátní rozhlasové a televizní vysílání přidělila Evropě 2 licenci 

k experimentálnímu vysílání na pražském kmitočtu 88,2 MHz.
75

 1. srpna 1990 startuje 

své vysílání Radio Svobodná Evropa a stává se tak druhou soukromou rozhlasovou 

stanicí v pořadí, která začala vysílat po listopadu 1989. Vysílání schválila federální 

vláda svým usnesením č. 53 ze dne 14. června 1990 a jako technické prostředky 

k vysílání použilo Radio Svobodná Evropa volné kmitočty v pásmu středních vln.  

Ve stejnou dobu narůstal počet žadatelů o povolení nestátního vysílání. Jelikož 

legislativa nebyla v té době ještě připravena, a bylo potřeba na tuto skutečnost reagovat, 

vydává 11. června 1990 federální vláda vládní usnesení, jímž zřizuje „… meziresortní 

konkurzní výběrovou komisi pro výběr uchazečů o nestátní rozhlasové a televizní 
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vysílání na území ČSFR.“
76

 Přes existenci této komise dochází k paradoxní situaci – 

k pirátskému/nelegálnímu vysílání některých žadatelů. „Bez řádného povolení vysílá 

koncem roku 1990 v Praze Rádio Stalin (později Rádio Ultra resp. Rádio 1) a v jižních 

Čechách Rádio Podzemí (později Rádio Faktor).“ 
77

 

Meziresortní konkurzní výběrová komise pro výběr uchazečů o nestátní 

rozhlasové a televizní vysílání na území ČSFR (nejprve byla řízena vládou ČSFR, dále 

pak Ministerstvem kultury) nakonec stihla přidělit prvním žadatelům 36 licencí 

k experimentálnímu lokálnímu vysílání, aniž by existovalo legislativní zázemí a licenční 

mechanismus. „Meziresortní komise vlády ČSFR přidělila 8 licencí pražským 

uchazečům a jednomu mimopražskému, meziresortní komise ministerstva kultury ČR 

přidělila 5 licencí pražským a 22 licencí mimopražským žadatelům. Zákony 

č. 468/91 Sb. a č. 103/92 Sb. už toto legislativní zázemí i licenční mechanismus 

definují. Zákon č. 468/91 Sb. však zároveň dle znění § 25 ustanovuje, že držitelé licencí 

udělených oběma meziresortními komisemi se považují za držitele licencí dle už nově 

stanovených pravidel.“ 
78

 Rokem 1991 tak v tehdejší ČSFR startuje na základě 

přidělených dočasných experimentálních licencí duální systém vysílání, přestože vývoj 

v české mediální krajině můžeme v tomto roce označit ještě slovem „provizorium“. 

Větší rozvoj a vznik soukromých rozhlasových stanic začal v roce 1991, kdy 

začala vysílat první soukromá lokální rádia na základě udělených dočasných 

experimentálních licencí. Takto vypadala situace v letech 1991–1992
79

 : 

 Praha – jako první začalo vysílat Radio 1 (22. 3. 1991), ještě v tomto 

roce následují rádio Bonton, Radio Golem, Rádio Vox a Country Radio, 

 Plzeňský kraj – Radio FM Plus (1991) a Radio West, 

 Karlovarský kraj – Rádio Egrensis, Radio Dragon a Radio Diana, 

 Ústecký kraj – Rádio Agara, Radio Most, Radioclub a Radio Děčín 

(všechny stanice začaly vysílat až v průběhu roku 1992),  

 Liberecký kraj – Radio Contact Liberec (1991) a Radio Euro K (1992),  

                                                 
76 MORAVEC V. Svobodný rozhlas 1990 – 2003. In: KOL. AUTORŮ,  JEŠUTOVÁ, E. Od mikrofonu k 

posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. 1. vyd. Praha: Český rozhlas, 2003.  s. 399. ISBN 80-

86762-00-9. 
77 MORAVEC V. Svobodný rozhlas 1990 – 2003. In: KOL. AUTORŮ,  JEŠUTOVÁ, E. Od mikrofonu k 

posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. 1. vyd. Praha: Český rozhlas, 2003.  s. 400. ISBN 80-

86762-00-9. 
78

 RRTV. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (od 

dubna 1992 do února 1993.) [online ]. [cit. 2014 -11-27]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-

rade/vyrocni-zpravy/index.htm 
79

 Uvedeny názvy současných vyšších územně správních celků.  
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 Pardubický kraj – Radio Profil (1991), 

 Jihočeský kraj – Radio Faktor (1991). 

 Olomoucký kraj – Rádio Haná (1992), 

 Zlínský kraj – Radio Zlín (1991), 

 Moravskoslezský kraj – Radio Morava (Frýdek-Místek) a rádio Orion 

(Ostrava). 

 

Platnost dočasných experimentálních lokálních licencí, udělených 

meziresortními komisemi vlády ČSFR a Ministerstva kultury ČR, byla původně do 

31. 12. 1992, ale § 25, odst. 2, zákona č. 468/91 Sb. byla platnost prodloužena 

k 31. 12. 1995. V roce 1994 se jednalo o 33 licencí k lokálnímu rozhlasovému 

vysílání.
80

  

Další provozovatelé soukromých rozhlasových stanic již vysílají na základě 

licencí, které jim udělila Rada v řádném licenčním řízení, a to na základě legislativního 

zázemí zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

V Královéhradeckém kraji se jimi staly první soukromé rozhlasové stanice – Radio 

Labe a Radio Černá Hora. Posledním krajem, kde se spouští lokální soukromé vysílání, 

je kraj Vysočina - Rádio Vysočina 94,3 FM začíná vysílat v roce 1995.
81

  Jak vypadal 

stav na rozhlasovém trhu v ČR v letech 1994–1995 ukazuje přehled v tabulce 1: 

 

Tabulka 1: Počty provozovatelů s licencí pro rozhlasové vysílání v letech         

1994–1995 

31.1.1994 31.1.1995

rozhlasové celoplošné (FM) 3 4

rozhlasové v oblastech (FM) 59 87

rozhlas po drátě 2 2

rozhlasové zahraniční (krátké vlny) 2 2

CELKEM s licencí 66 95

Typ vysílání
počty provozovatelů k
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 RRTV. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (od 

9. července 1994 do ledna 1995). [online ]. [cit. 2014 -11-27]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-
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 SROKA, M. Hudební preference rozhlasových posluchačů v Praze a Ústeckém kraji. Praha, 2013. 
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Zdroj: RRTV.  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové 

a televizní vysílání (od února 1995 do prosince 1996) [online ]. [cit. 2014 -11-14]. 

Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vyrocni-zpravy/index.htm 

 

Jak ukazují údaje v tabulce 1, v prvních pěti porevolučních letech byl rozvoj 

regionálních a lokálních soukromých rozhlasových stanic velmi dynamický a roky 

1990–1995 patří mezi „zlaté období“ těchto stanic. Většina regionálních soukromých 

rozhlasových stanic, které odstartovaly svoje vysílání v tomto období mezi prvními, se 

stala velmi úspěšnými a často lídry regionálního trhu. K tomuto rychlému úspěchu 

pomohla regionálním soukromým stanicím tehdejší situace, kdy soukromé celoplošné 

stanice spustily své vysílání až v říjnu 1993 a veřejnoprávní ČRo Radiožurnál přecházel 

postupně ze sítě VKV I (z tzv. východní normy) na VKV II (tzv. západní normu) a těm 

úplně prvním i finanční dotace, kterou na podporu soukromého rozhlasového vysílání 

poskytl Kongres Spojených států amerických. Trh byl tedy relativně volný, a proto na 

něm mohly regionální stanice rychle získat podíl.  

Ale jak ukazuje tabulka 1, regionálních soukromých rozhlasových stanic bylo 

již v roce 1995 mnoho a bylo jisté, že všechny nemohou být dlouhodobě úspěšné a také 

profitabilní. Rozhlasový trh byl v té době již saturovaný, kvůli tomu se v následujících 

letech začal měnit. Původně se velká změna na tehdejším rozhlasovém trhu očekávala 

s koncem platnosti experimentálních licencí, kterým končila platnost 31. 12. 1995. 

Nicméně Rada v roce 1994 a 1995 udělila znovu licence většině původních 

provozovatelů vyjma těchto: Radio Ekol S, Radio R. I. O, Radio Metropolis 106,2 FM 

Prague, Radio Echo a Radio Labe
82

. Na trhu se (díky uvolněným kmitočtům od 

neúspěšných původních provozovatelů nebo Českého rozhlasu a nově zkoordinovaným 

kmitočtům) objevily nové rozhlasové subjekty: Radio Duha Vrchlabí, Beat frekvence, 

Radio Krumlov, Radio Crystal, Radio Šumava, Radio Tep, Radio North Music, Radio 

Prácheň, Radio PRO FM, Radio Párty, Rádio Metuje, Radio Profil, Radio Karyon, 

Radio Jih, Radio Prima, Radio Proglas, Radio Vysočina, Radio Rokko, Radio Zlatá 

Praha 97, Radio České Budějovice – Evropa 2, Radio Morava.
83

  Rada dále přidělila 

(15. 4. 1994) celoplošnou licenci společnosti Echo, s.r.o. (program Radio Echo) na 
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provozování středovlnné sítě, kterou předtím opustil Český rozhlas se stanicí 

Radiožurnál.
84

 Je nutné také uvést, že právě kvůli udělené celoplošné licenci Radiu 

Echo, a také pro nejasnou ideu přípravy koncepce rozvoje vysílání, byla Rada v roce 

1994 v průběhu jejího řádného funkčního období odvolána a nahrazena novými členy. 

V roce 1994 byl odstartován jednotný výzkum „jedné měny“
85

 Media Projekt, který 

měřil poslechovost rozhlasových stanic. V letech 1994–1996 byly realizátory výzkumu 

společnosti GfK Praha a AISA MEDIA/MEDIAN, velikost vzorku byla stanovena na 

15.000 respondentů za rok. Výzkum sledoval nejen rozhlas, ale i tisk a TV.  

 

 

3.2 Stav vysílání regionálních soukromých rozhlasových 
stanic v České Republice v letech 1996–2000 

 

„Stále výrazněji se projevující ekonomické problémy řady zejména lokálních 

rozhlasových stanic vedly k jejich sdružování do programově, ekonomicky, případně 

vlastnicky propojených sítí.“
86

  

 

Přestože tento výrok byl Radou uveden jako konstatování tehdejší aktuální 

situace (rok 1995) na trhu regionálních soukromých rozhlasových stanic, byl spíše 

kvalitní a fundovanou prognózou, než že by vyjadřoval tehdejší stav rozhlasového trhu. 

V tu dobu na trhu neexistovaly vlastnicky propojené sítě (někteří současní vlastníci 

teprve získávali další rozhlasové stanice s odlišným programem). Co však v té době již 

začalo fungovat (a dále se velmi rychle rozvíjelo) byla tzv. mediální zastupitelství (tedy 

ekonomicky propojené sítě rozhlasových stanic). Ta zastupovala určité regionální (ale 

i celoplošné) stanice na převážně národním reklamním trhu. Počátkem roku 1995 

existovala dvě mediální zastupitelství: první je Regie Radio Music (RRM), to vlastnila 

(a dosud stále vlastní) společnost Lagardére Active ČR, která v tu dobu provozovala 

stanice EVROPA 2 a Frekvence 1 a také je mediálně zastupovala.  Druhým 

zastupitelstvím bylo IP Praha s produktem Sun Radio Network, které zastupovalo 
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 Echo, s. r. o. (program Radio Echo), které vysílalo prostřednictvím sítě středních vln, přerušilo 31. 7. 

1995 vysílání a na základě této skutečnosti mu byla 8. 11. 1995 licence Radou odňata.   
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 Výzkum „jedné měny“ je sjednocený výzkum mediálního chování, celého rozhlasového trhu, podle 

jednotné metodiky. 
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převážně soukromé regionální rozhlasové stanice z celé ČR. Koncem roku 1995 

(28. 11.) byla po dohodě majitelů tehdejších nejsilnějších regionálních rozhlasových 

stanic založena společnost Media Marketing Services (MMS)
87

, jejímiž vlastníky byly 

z 50 % dceřiná společnost celoplošné rozhlasové stanice Rádio Alfa a z 50 % sdružení 

nezávislých soukromých regionálních rozhlasových stanic. Jednalo se o další mediální 

zastupitelství s produktem Hit radio network. Většina stanic z IP Praha přešla právě do 

MMS a tím IP Praha velmi oslabila. V roce 1997 vzniká další mediální zastupitelství – 

RadioNet, které se následně stává třetím nejúspěšnějším (po MMS a RRM). Mediální 

zastupitelství odstartovala tzv. „síťování“ (i když v tomto případě v ekonomické rovině) 

a ukázala budoucnost rozhlasových sítí, protože v roce 1994 bylo zastupováno pouze 

43,4 % procent trhu (skrze zastupované rozhlasové stanice), v roce 2000 už podíl 

zastupovaných stanic činil 99,2 % trhu.
88

 Mediální zastupitelství se díky zastupování 

rádií stávala silnější, mocnější a finančně profitabilnější než samotné rozhlasové stanice 

a na rozhlasovém trhu budou hrát v budoucnosti zásadní roli (jak bude v práci uvedeno 

později). 

Programová „síť“ regionálních rozhlasových stanic v roce 1995 fungovala 

pouze jedna, a to v podobě několika regionálních stanic, které v průběhu dne několik 

hodin denně přenášely program pražské stanice rádio Evropa 2 (jako např. Rádio 

Most/Evropa 2, nebo Radio Diana/Evropa 2, Radio West/Evropa 2 a některé další). 

V tomto případě šlo primárně o snahu vybudovat celoplošnou stanici a propagovat svoji 

značku na větším území, než vytvářet programovou síť. To se nakonec potvrdilo při 

udělování licencí po roce 2000, kdy většina původních majitelů, kteří přebírali program 

Rádia Evropa 2, neobhájila licence. Licence byly nakonec uděleny právě Rádiu 

Evropa 2. Díky tomu a dalším uděleným dokrývacím kmitočtům, se podařilo zajistit 

Rádiu Evropa 2 de facto celoplošné pokrytí, i když de iure nemá udělenou licenci pro 

celoplošné vysílání. V roce 1996 se začala na rozhlasovém trhu formovat první reálná 

programová síť. Tu začala vytvářet společnost RADIO BOHEMIA s.r.o., která 

provozovala pražské rádio KISS 98 FM. S tímto programem oslovovala (a také 

majetkově vstoupila do společností, které měly udělenou licenci) soukromé regionální 

                                                 
87 Hned po svém vzniku se MMS stává leaderem trhu s podílem 27,4 %. 
88 GFK PRAHA - AISA MEDIA/MEDIAN.  SKMO Media Projekt  Období - 1. 1. 1994–31. 12. 1996, 

Pondělí - Neděle, Cílová skupina, 12–79 let, Rozhlas celkem, 15.000 respondentů, a GFK PRAHA, 

STEMMARK. SKMO Media Projekt  Období - 1. 1. 1997–31. 12. 1999, Pondělí - Neděle, Cílová 

skupina, 12–79 let, Rozhlas celkem, 20.000 respondentů. Zdroj: osobní archiv autora 
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stanice (převážně v krajských městech), které nebyly tak úspěšné. V roce 1996 se 

dohodla na spolupráci s plzeňským Radiem ProTon (změna na radio KISS ProTon), 

brněnským Rádiem Hády (změna na radio KISS HÁDY) a severomoravským Radiem 

Morava (změna na radio KISS MORAVA). V roce 1997 rozvoj této programové sítě 

pokračoval o další rádia – zlínské Hit Radio Publikum (změna na radio KISS 

PUBLIKUM), mladoboleslavské Radio Delta (změna na radio KISS DELTA). Všechny 

stanice této programové sítě sdílely společný (a sjednocující) apendix v podobě názvu 

„KISS“ a původní název stanice, dále pak stejnou grafickou „corporate identity“ (pouze 

regionalizovanou), stejně jako jednotný zvukový obal
89

 (opět pouze regionalizovaný). 

Hudební playlist byl vytvářen nadále unikátně v každé stanici, ale byl vytvářen na 

společných pravidlech a podobném nastavení. První programová síť (KISS) byla 

vytvořena velmi profesionálně a kvalitně, na základě zkušeností irského podnikatele 

Denise O’Briena, který byl přes společnost Metromedia Inc. majetkově propojen se 

společností RADIO BOHEMIA s.r.o.
90

, která následně patřila pod společnost Radio 

Investments s.r.o.). Programová síť KISS regionálních rozhlasových stanic ukázala 

cestu, jakou se v budoucnosti bude ubírat většina regionálních rozhlasových stanic – ty 

budou ve většině případů přecházet z jednotlivých majitelů pod jednoho vlastníka (tím 

bude společnost se silným kapitálem) a budou se sdružovat do programových sítí.
91

  

V letech 1995–1999 však v oblasti soukromých regionálních (lokálních) stanic 

došlo ještě k dalším skutečnostem, které měly zásadní vliv na další vývoj a formování 

rozhlasového trhu. Těmito skutečnostmi byla v roce 1998 Radou vyhlášená další kola 

licenčních řízení, kde se jednalo o celoplošných, ale i regionálních stanicích, kterým 

končila platnost licencí v roce 1999. Rada většině původních provozovatelů znovu 

udělila nové licence pro provozování rozhlasového vysílání, ale v několika případech 

k udělení licence původním provozovatelům nedošlo. V těchto případech došlo 

k udělení licencí novým projektům rozhlasových stanic. Mimo již vzpomenuté nové 

celoplošné stanice Rádio Impuls místo Radia Alfa, začíná v roce 1999 vysílat 
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 Zvukový obal (anglicky: „jingle package“) tvoří veškeré zvukové obalové prvky stanice jako např. 
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ve středních Čechách nové rádio Blaník 95 FM (místo původního Radia Vox), na 

severní Moravě nové Radio Čas-FM (místo původního Radia Sprint) a Rádio Evropa 2 

(místo původního Radia Attack), v severních Čechách Radio Proglas (místo původního 

Radia Triangl).
92

 V roce 1999 pokračuje Rada ve vypisování nových licenčních řízení 

pro provozovatele licencí, kterým jejich platnost končí v roce 2000. I v těchto 

licenčních řízeních Rada neudělí některým původním provozovatelům nové licence. 

Udělí je jiným provozovatelům pro rozšíření jejich stávajících programů, jako v případě 

Rádia Evropa 2 (místo původního Radia Lion) a radia KISS 98 FM (místo původního 

Radia Styl). Na jednom ze dvou uvolněných kmitočtů v Praze vzniká nové Radio 

Melody, druhý volný pražský kmitočet je přidělen rádiu Blaník 95 FM. V ostatních 

případech Rada udělila nové licence původním provozovatelům.
93

 V letech 1998 a 1999 

probíhá expanze Rádio Evropa 2, které značně rozšířilo své pokrytí, jednak udělenými 

novými licencemi, udělením nových dokrývacích kmitočtů (lokality: Znojmo-Deblínek, 

Liberec-Vratislavice, Zlín-Příluky) a rozšířením svého programu do dalších 

regionálních stanic (Radio Duha Vrchlabí, Rádio České Budějovice – Evropa 2 a 

Evropa 2 – Radioclub). Aby mohlo Rádio Evropa 2 takto expandovat a dostávat od 

Rady další dokrývací kmitočty po celé ČR
94

, muselo pro každou novou lokalitu vytvořit 

část lokálního programu. To bylo možné zajistit pomocí odpojování programu
95

 (díky 

novým technickým možnostem odbavovacích systémů to bylo proveditelné). Toto 

technické řešení začali využívat i další provozovatelé. Povinnost odpojovat program 

měly v té době také např. rozhlasové stanice KISS 98 FM pro lokality Kutná Hora a 

Poděbrady, Radio Černá Hora pro lokalitu Liberec.
96

 Konec druhého tisíciletí byl 

ve znamení přípravy nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Dlouhodobá 

diskuze o nové podobě zákona s více návrhy se vedla na poli Ministerstva kultury, 

Parlamentu ČR, APSV i Rady, kde probíhal lobbing, a to jak v oblasti rozhlasu, tak 
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 Tehdejší praxe Rady v přidělování dokrývacích kmitočtů byla taková, že přidělovala dokrývací 

kmitočty, pouze pro území, které přímo sousedilo s územími, pro které měl žadatel platnou licenci. 
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 „Odpojování programu“ je technické řešení, kdy se hlavní vysílání přeruší a na určitou dobu ho nahradí 
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i televize. Další diskuze se vedla na téma koncentrace a křížení vlastnictví. V roce 1998 

na MK ČR vznikl návrh samostatného zákona o koncentraci a křížení vlastnictví médií. 

Tento návrh byl nakonec stažen a vláda jej neprojednala, nicméně některé materie byly 

zařazeny do návrhu nového zákona.
97

 

V tomto období rozhlasový trh začíná pomalu ovlivňovat nové médium – 

internet. Přestože oficiální akt připojení Československa na internet se konal 

v prostorách ČVUT již 13. února 1992, nějakou dobu trvalo, než se internet rozšířil 

z akademického prostředí do prostředí veřejného. Tento „nejmladší“ mediální kanál, 

i díky rychlému rozvoji technologií (nejprve PC, později mobilních telefonů), 

zaznamenal rychlý vstup nejen do domácností, ale i mediální krajiny. Pro tradiční média 

(TV, rozhlas, tisk) v tomto období neznamenal ještě žádnou hrozbu a spíše byl výhodou 

jak rychleji a jednodušeji získat i nabízet informace a obsah. Dalším technologickým 

nástrojem, který ovlivnil hudební trh a tím následně i rozhlasový trh, byl kompresní 

digitální formát pro uchovávání zvukových nahrávek – MP3.
98

 Díky tomuto formátu, 

který snížil velikost zvukového souboru přibližně na desetinu, se dařilo šířit hudbu po 

tehdejším internetu, přestože připojení bylo daleko pomalejší, než je tomu dnes. Do 

hudebního programu rádií se tak dostávají i noví interpreti, kteří mohou zasílat a šířit 

své nahrávky sami po internetu bez pomoci hudebních vydavatelství. 

V období let 1995–1999 je stále nejposlouchanější stanicí ČRo Radiožurnál 

(i když mu pomalu, ale kontinuálně klesá poslechovost), celoplošná soukromá stanice 

Frekvence 1 si vydobyla silné renomé a na trh vstupuje další nový celoplošný hráč – 

Rádio Impuls. Soukromé regionální stanice mají ve většině svých regionů stále velmi 

silnou pozici a většinou nejvyšší poslechovost, ale podíl celoplošných stanic 

v samotných regionech stoupá. Dále také dochází k expanzi stanice Rádio Evropa 2, 

která však má v samotných regionech zatím ještě nízký podíl a soukromé regionální 

stanice zatím nijak zvláště neohrožuje (vyjma regionu Praha, který je pro Rádio Evropa 

2 domácím trhem a zde má proto silnou pozici). V tomto období začínají soukromé 

regionální stanice rozšiřovat své územní pokrytí pomocí dokrývacích kmitočtů (tato 

praxe trvá dodnes). Jak vypadala situace na rozhlasovém trhu v ČR na konci roku 1999, 

znázorňuje tabulka 2:  
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 Celý název je: MPEG Layer 3 je formát ztrátové komprese zvukových souborů, založený na 

kompresním algoritmu definovaném skupinou MPEG (Motion Picture Experts Group) vyvinutá v roce 

1991 původně jako zvuková složka formátu pro kódování videozáznamu. 
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Tabulka 2: Počty provozovatelů s licencí rozhlasové vysílání v letech 1995–1999 

31.1.1995 31.1.1996 31.1.1997 31.1.1998 31.1.1999

rozhlasové celoplošné (FM) 4 3 3 3 3

rozhlasové v oblastech (FM) 87 74 74 75 66

rozhlas po drátě 2 7 7 7 0

rozhlasové zahraniční (krátké vlny) 2 0 0 0 0

CELKEM s licencí 95 84 84 85 69

Typ vysílání
počty provozovatelů k

 

 Zdroj: RRTV.  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové 

a televizní vysílání (od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999) [online ]. [cit. 2014 -11-14]. 

Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vyrocni-zpravy/index.htm 

 

 

3.3 Stav vysílání regionálních soukromých rozhlasových 
stanic v České Republice v letech 2000–2004 

 

Mediální trh byl v roce 2000 poznamenán hlavně kauzami soukromých 

celoplošných televizních stanic (TV Nova a obchodní spory mezi provozovatelem a 

jeho servisní organizací, Prima TV a problémy ve vlastnických vztazích FTV 

[provozovatele Prima TV], také kauzou veřejnoprávní České televize, kde problémy se 

změnou ředitele ČT eskalovaly v tzv. „Televizní krizi 2000“), dále přípravou 

dokumentu „Koncepce přechodu na digitální vysílání v ČR“ a přípravou nového zákona 

pro rozhlasové a televizní vysílání.  V roce 2001 končila šestiletá platnost licencí 

14 provozovatelům. Proto Rada vyhlásila s předstihem (v roce 2000) 14 licenčních 

řízení a následně udělila licence na šestileté období znovu 11 z původních 

14 provozovatelů. Nově udělila Rada licence nové stanici Vranov (původně Radio 

Karyon), nové stanici Rádio Pálava (původně Radio Jih) a rozšířila území pokrytí 

stanici Radio KISS MORAVA (původně Radio Prima). Jak je patrné, tato licenční 

řízení neučinila na rozhlasovém trhu regionálních stanic žádné zásadní změny, protože 

Rada udělila licence většině původních provozovatelů a nové stanice se na rozhlasovém 

trhu nijak úspěšně neetablovaly.  

Rok 2001 byl přelomovým rokem, co se týče legislativní stránky rozhlasového 

a televizního vysílání. 4. června 2001 vstoupil v platnost nový „mediální“ (jak byl často 

nazýván) zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

(Zákon), který nahradil původní zákon č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového 
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televizního vysílání, který pocházel již z roku 1991, a který „… za téměř desetileté 

období své existence prošel právě tolika novelizacemi.“
99

 Z důvodů četných novelizací, 

malé přehlednosti a nedostatečnosti úpravy zákona č. 468/91 Sb., o provozování 

rozhlasového televizního vysílání, rozeslal tehdejší „… ministr kultury po nástupu do 

funkce počátkem podzimu 1998 Radě, poslaneckým klubům a dalším subjektům 

nejprve dotazník k vybraným problémovým okruhům zákona o vysílání a v lednu 1999 

pak první paragrafovaný podklad návrhu zákona.“
100

 Následně vzniklo několik verzí a 

na podzim roku 1999 legislativní rada vlády schválila připomínkovanou verzi a 

postoupila ji poslanecké sněmovně. Ve stejné době vznikla další (poslanecká) verze 

návrhu zákona na základě poslanecké iniciativy „… a situace nakonec vyústila 

v rozhodnutí vlády vládní návrh ze sněmovny stáhnout. Stalo se na podzim r. 2000, 

přičemž ministr kultury urychleně zpracoval tentokrát novelu zákona o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání …“
101

, která byla později schválena poslaneckou 

sněmovnou a následně vešla v platnost. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání přinesl značnou část změn, úprav a ustanovení, 

které následně změnily mediální krajinu v ČR, a které můžeme rozdělit do těchto 

hlavních bodů: 

 Definice 

 Postavení regulačního orgánu 

 Licenční řízení 

 Práva a povinnosti provozovatelů 

 Události značného společenského významu 

 Podpora evropské a nezávislé tvorby 

 Reklama a teleshopping 

 Zajištění plurality vysílání 
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 Sankční a přechodná ustanovení
102

 

 

Z uvedených bodů byla  jednou z nejpodstatnějších změn pro rozhlasové 

(a samozřejmě i televizní vysílání) úprava podmínek pro licenční řízení, kde § 12 

zákona upravuje v odstavcích 8 až 12 podmínky, za jakých se licence prodlužují: „Na 

žádost provozovatele vysílání s licencí Rada dobu platnosti licence prodlouží. Dobu 

platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o dobu 8 let a 

u televizního vysílání o dobu 12 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může 

Rada prodloužit dobu platnosti licence i o kratší dobu.“
103

 Právní nárok na možnost 

automatické prolongace doby platnosti licence stejně jako její prodloužení z původních 

6 let na nynějších 8 let zásadně uklidnil jednak samotné stávající provozovatele, tak 

i mediální trh, kterému dodal tímto právním ustanovením větší stabilitu a možnost 

vyšších a dlouhodobějších investic do rozhlasu (i televize). Další zásadní změnou, 

kterou (mimo jiné) přinesl nový mediální zákon je šestá část (zajištění plurality 

informací v rozhlasovém a televizním vysílání) Zákona, která v § 55–58 definuje a 

upravuje podmínky vlastnění licencí fyzickými a právnickými osobami, vytváření 

programových sítí a případné sloučení provozovatelů.
104

 Tato ustanovení Zákona 

legislativně umožnila (postupný) rozvoj koncentrace vlastnictví (jednotlivých 

rozhlasových stanic k několika vlastníkům a k mediálním skupinám) a následnou tvorbu 

rozhlasových programových sítí, což v následujících letech transformovalo rozhlasový 

trhu do rukou několika velkých vlastníků (viz následující kapitoly).  

Poslední úpravou Zákona, která měla zásadní vliv na rozhlasové vysílání, bylo 

znění § 32, ve kterém byly nově definovány základní povinnosti provozovatelů vysílání 

a provozovatelů převzatého vysílání. Povinnosti byly upraveny mnohem podrobněji, 

než tomu bylo doposud, a v souladu s tehdejšími evropskými dokumenty. V § 32 

Zákona se mimo jiné uvádí, že: „… zcela zakazuje vysílání pořadů, které mohou vážně 

                                                 
102

 RRTV. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (od 

1. 1. 2001 do 31. 12. 2001) [online]. [cit. 2014 -11-27]. s. 111–114 Dostupné z: 

http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vyrocni-zpravy/index.htm 
103

 ČESKO. § 12, odst. 8, Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 87, s. 5038–5064. 

Dostupné z www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=231/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy/sb087-01.pdf. 
104

 ČESKO. Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 87, s. 5038–5064. Dostupné z 

www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=231/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy/sb087-01.pdf. 

 



   

 

43 

  

narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, zejména tím, že 

obsahují pornografii nebo hrubé samoúčelné násilí a celé řady dalších závadných 

pořadů. Zákon zavádí povinné označování pořadů, které by mohly ohrozit fyzický, 

psychický nebo mravní vývoj dětí a mládeže. Tyto pořady se nesmějí vysílat v době 

od 6.00 do 22.00 hodin a navíc musí být v televizi po celou dobu vysílání označeny. V 

rozhlase musí jejích vysílání předcházet slovní upozornění“
105

. V období let 2000–2004 

byl Zákon novelizován „ … zákonem č. 341/2004 Sb. (dále jen novela). Novela se 

zaměřuje především na přesnější soulad zákona s Evropskou směrnicí o televizi bez 

hranic (dále jen směrnice). Větší množství drobných převážně technických úprav je 

v oblasti reklamy, teleshoppingu a sponzorování. Většinou se jedná o sladění zákona 

o vysílání se Směrnicí a s jinými právními předpisy. Stanoví se, že žaloba proti 

rozhodnutí Rady ve smyslu § 66 zákona o vysílání má odkladný účinek, což nebylo 

předtím jednoznačně vykládáno.“
106

 

Jelikož nový Zákon vešel v platnost v polovině rok 2001, docházelo v tomto 

kalendářním roce k situaci, kdy platila v mediální krajině dvě značně odlišná pravidla. 

„Režim podle dvou různých zákonů v popisovaném období ovlivnil i některá další dění 

v mediální sféře, např. licenční řízení u stávajících provozovatelů rozhlasového vysílání, 

kterým končila platnost licence v závěru roku, takže licenční řízení muselo proběhnout 

ještě podle původního zákona o vysílání.“
107

 Licencí, kterým končila platnost na konci 

roku 2001, bylo velké množství, celkem 28, a proto Rada vyhlásila v první polovině 

roku licenční řízení, ve kterých však Rada musela udělit licence ještě na základě kritérií 

dle stále platného (dnes již původního) zákona č. 468/1991 Sb. Rada v těchto licenčních 

řízeních udělila znovu 24 licencí (ještě na dobu 6 let) původním programům a 

provozovatelům, ve čtyřech případech udělila licence novým programům a 

provozovatelům (nový program Radio EXPRES – původní program Radio Limonádový 

Joe, nový program Rádio Zeppelin
108

 – původní program Radio Vox, nový program 

Rádio PETROV – původní program Radio Brno VALC, nový program Radio Čas - FM 
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– původní program Radiohrad).
109

 Ve stejném roce (2001), ale za platnosti již nového 

(stávajícího) Zákona, Rada vyhlásila dalších šest licenčních řízení na 11 volných 

kmitočtů v pásmu VKV. Ale až v následujícím roce 2002 Rada udělila pro těchto 11 

volných kmitočtů licence (již na dobu 8 let) a to takto: kmitočet (Ostrava-Slezská) a dva 

kmitočty (oba v Opavě) programu Radio Fajront FM, dva kmitočty v Brně programu 

AZ Rádio a Rádio Špica, tři kmitočty (všechny Praha) programu RADIO TON FM, 

IMPULS 2 a Radio TWIST (první slovenská rozhlasová stanice v ČR), kmitočet (Ústí 

nad Labem) programu RADIO LABE, kmitočet (Vyškov) programu Rádio Krokodýl a 

kmitočet (Benešov) programu Rádio Sázava.
110

 V následujících letech (2003 a 2004) 

Rada udělila jen několik licencí k provozování rozhlasového vysílání. V roce 2003 

pouze jednu (kmitočtová síť České Budějovice – město, Písek II a Tábor-město pro 

Radio Proglas)
111

 a v roce 2004 Rada udělila tři licence novým provozovatelům 

(kmitočet Praha-Vinohrady pro Info Radio, kmitočet Brno-Husovice pro Rádio 

STUDENT a kmitočtovou síť Česká Lípa, Liberec-Výšina a Liberec-Javorník pro Radio 

HEY sever). V jednom případě znovu udělila licenci provozovateli, u nějž bylo 

přidělení licence napadeno žalobou (kmitočet Benešov-Kozmice pro Rádio Nový 

Preston).
112

 

 Pro budoucnost jednotlivých soukromých regionálních stanic bylo v této době 

existenčně důležité rozšiřovat své územní pokrytí a snažit se oslovit a získat další 

posluchače v nových lokalitách daného regionu (převážně kraje). Tento trend začal již 

v minulém období a provozovatelé, kteří začali dříve vyhledávat nové kmitočty a 

investovat do dalších nových vysílacích stanovišť, byli ve značné výhodě proti 

ostatním. Posilovali totiž svoji pozici v daném regionu také tím, že v nových lokalitách 

získávali nové posluchače, kterých bylo většinou celkově více než u stanic, které 

vysílaly např. jen pro jednu lokalitu. Situace se v tomto ohledu však začala vymykat 

kontrole a v nadsázce by se dalo říci, že všechny regionální stanice žádaly o všechny 
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lokality ve svém regionu (okresy či větší města ve svém kraji), a to i přesto, že Rada 

v roce 2000 deklarovala naplněnost kmitočtové spektra: „Nutno konstatovat, že 

v současné době je počet volných použitelných kmitočtů zcela nepatrný a je 

uveřejňován ve Zprávě a dále čtvrtletně publikován na www stránkách Rady na adrese: 

www.rrtv.cz. Přidělování nových kmitočtových pozic je silně limitováno naplněním 

vyhrazených částí kmitočtového spektra.“
113

 Přes tuto deklaraci Rady udělila Rada 

v letech 2000–2004 další značné množství nových dokrývacích kmitočtů, které 

pomohly rozšířit pokrytí převážně stávajícím provozovatelům, a jen v několika 

případech se jednalo o nové provozovatele s novými programy. Nicméně kvůli 

neúplnosti legislativy ohledně dokrývacích kmitočtů byla Rada v roce 2003 nucena 

projednat problematiku územního rozšíření pomocí dokrývacích kmitočtů a následně 

konstatovala, že se musela „vyrovnat se skutečností, že pojem dokrývacích kmitočtů 

zákon nezná. Rada nakonec dospěla k závěru, že rozšíření pokrytí rozhlasových stanic 

prostřednictvím dokrývacích kmitočtů je odůvodněné a není v rozporu se zákonem ani 

s dosavadní praxí, jestliže zlepšuje posluchačský komfort vysílání rozhlasových stanic 

na daném území; jestliže nenarušuje kvalitu poslechu jiných rozhlasových stanic na 

daném území a jestliže navazuje na území, na které byla udělena licence a výrazně 

nepřekračuje předpokládaný rozsah územního pokrytí dle původní udělené licence.“
114

 

Na základě tohoto rozhodnutí Rada udělovala dokrývací kmitočty i v následujících 

letech, než se po letech změnila rozhodovací praxe (viz dále).  

V období let 2000–2004 a na konci roku 2004 zůstal (co se poslechovosti týče) 

na první pozici stále ČRo 1 - Radiožurnál, před Frekvencí 1 a Rádiem Impuls, i když 

náskok Radiožurnálu se ztenčil jen na několik tisíc posluchačů z původního náskoku 

268 tis. před Frekvencí 1 a na 88 tis. z 485 tis. před rádiem Impuls z roku 2000. 

Nejúspěšnější soukromou rozhlasovou stanicí tohoto období se však stala EVROPA 2, 

která byla na konci roku 2004 čtvrtým nejposlouchanějším rádiem. Z původních 264 tis. 

posluchačů vzrostla na 1 032 tis. posluchačů. Z nově vzniklých nebo krátce působících 

stanic v tomto období patřily mezi nejúspěšnější regionální soukromé rozhlasové 

stanice Radio Čas, které se stalo „leaderem“ na severní Moravě (nárůst ze 70 tis. na 310 

tis. posluchačů), Rádio Blaník (nárůst ze 251 tis. na 571 tis. posluchačů) nebo Radio 
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Beat, které začalo vysílat až v roce 2001 a na konci roku 2004 už bylo se 102 tis. 

posluchači třetí nejposlouchanější stanicí v Praze a středních Čechách. Všechny 

jmenované stanice se úspěšně etablovaly na obsazený rozhlasový trh a v následujících 

letech svoji pozici upevňovaly a posilovaly. Na rozhlasovém trhu v tomto období 

pokračoval trend posilování soukromých celoplošných stanic, které získávaly 

posluchače na úkor stanic veřejnoprávního rozhlasu ČRo a též na úkor soukromých 

regionálních stanic. Dále posilovaly stanice, které kontinuálně rozšiřovaly své pokrytí 

(a to jak formou nových licencí tak pomocí dokrývacích kmitočtů) – jako 

např. EVROPA 2, KISS rádia, Radio Čas, Rádio Blaník, Radio Beat a další stanice. 

Původní velmi úspěšné soukromé regionální stanice jako např. rádio FM Plus, rádio 

Faktor, rádio Orion, Krokodýl, Zlín, Četná hora, již nejsou v některých případech 

rozhlasovými hegemony ve svých regionech. Některé z těchto stanic ztrácejí svou 

dlouhodobou první pozici v poslechovosti, případně pokud svou první pozici udržely, 

rozdíl od dalších stanic je v mnoha případech malý.
115

 

  V letech 2000–2004 se v celé mediální krajině začíná stále více projevovat 

nové masové médium – internet, a to jak v oblasti komunikační a informační, tak 

i v obchodní. Vliv internetu na všechna dosavadní média (tisk, rozhlas, TV, outdoor a 

další) se projevuje v mnoha ohledech s přihlédnutím ke specifikům každého 

jednotlivého média. Co se týká rozhlasu, jedná se o několik zásadních vlivů: internet 

přebírá jednu z největších výhod rozhlasu a to rychlost, kdy se informace dostávají 

k recipientům de facto okamžitě po jejich zveřejnění. Dále internet nabízí jednoduše, ve 

velkém množství a v ucházející kvalitě další nejdůležitější „komoditu“ rozhlasu – 

hudbu. 28. dubna 2003 byl spuštěn iTunes Music Store (dnešní iTunes Store) 

společnosti Apple, který změnil prodej hudebních nosičů a v roce 2010 se stává 

největším hudebním obchodem na světě.  

Hudba se tak díky online podobě a internetu stala lehce dostupnou a levnou. 

Díky rozšíření online peer-to-peer hudebních služeb jako byl Napster, nebo většinou 

ilegálního stahování pomocí bit-torentových
116

 serverů (jako např. Pirate Bay), je hudba 
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dostupná i zcela zadarmo. Hudba jako taková už není lehce dostupná (zdarma) jen na 

rozhlasových vlnách, ale i v počítači nebo mp3 přehrávači, a to během několika minut. 

Víc než samotný rozhlas však online prodej hudby a nelegální stahování hudby postihlo 

hudební vydavatelství a hudební průmysl. Internet v tomto období objevili inzerenti a 

internet se po roce 2000 pravidelně používá jako jeden z mediatypů mediálního mixu a 

objem investic do internetu každý rok roste. Objem investic u každého mediatypu  

ukazuje tabulka 3: 

Tabulka 3: Výdaje do médií v letech 2000–2004 

Mediatyp 2000 2001 2002 2003 2004

tisk 5450 5600 5750 5840 6000

TV 6250 7000 7600 7850 8330

rádio 985 1040 1050 1130 1190

outdoor 1015 1070 1100 1100 1050

internet 110 160 190 235 310

ostatní 210 220 230 235 275

* v mil. Kč  
Zdroj: RRTV. Na základě údajů ARBOmedia. 

 

 

3.4 Stav vysílání regionálních soukromých rozhlasových 
stanic v České Republice v letech 2005–2009 

 

Rozhlasový trh je v této etapě z pohledu licenčních řízení a udělování licencí 

nečinný. Rozhlasové stanice jsou v období platnosti udělených osmiletých licencí a 

v kontextu počtu licencovaných subjektů je tedy trh stabilní. Rada vyhlašuje jen několik 

licenčních řízení (o kterých bude zmínka níže v textu) na nově zkoordinované kmitočty, 

nebo na kmitočty v minulosti udělené, kde bylo rozhodnutí Rady soudně napadené 

některými z neúspěšných účastníků, dále také na kmitočty, které byly původně podány 

na Radu jako dokrývací, ale Rada (kvůli nové metodice při posuzování nových 

kmitočtů) na tyto kmitočty vyhlásila licenční řízení. Majetkové vztahy a křížení 

vlastnictví na rozhlasovém trhu je jednou z hlavních priorit činnosti Rady (když 

pomineme přechod z analogového na digitální televizní vysílání a další agendu) v těchto 

letech. Je to patrné i z výročních zpráv Rady, která v nich od roku 2005 vždy pravidelně 

uvádí stávající situaci majetkového propojení nejsilnějších vlastníků na rozhlasovém 

trhu (do roku 2013 Stamford Managing následně Media Bohemia /MMS/, RadioNet a 
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Lagardére). Tento nebývalý rozvoj ve změně vlastnictví umožňuje § 56 Zákona, který 

sice již platí od června 2001, nicméně určitou dobu trvalo, než se znění tohoto paragrafu 

transponovalo do praxe.  

Noví vlastníci a vytváření programových sítí nebo programově spřízněných 

rozhlasových stanic je hlavním „trendem“, který mění do té doby vcelku stabilní 

regionální rozhlasový trh. Ten pozměňují velmi zásadně hlavní mediální rozhlasové 

skupiny Media Bohemia, RadioNet a Lagardére a v průběhu následujících pěti let 

dokončí tyto tři hlavní mediální rozhlasové skupiny rozšíření svých hlavních programů 

do celé ČR, a to jak formou kapitálového vstupu či odkoupení regionálních 

rozhlasových stanic, tak pomocí dokrytí. Utvářejí a konsolidují tak regionální 

rozhlasový trh. Tyto tři rozhlasové skupiny postupně ovládají jak programový, tak 

převážně reklamní trh a upevňují si dominantní postavení v tomto segmentu. Mimo 

regionální rozhlasové stanice, které jsou ovládány těmito skupinami, zbývá na trhu už 

jen několik samostatných (původních) provozovatelů, případně menší skupiny (jako 

např. zmiňovaná skupina GES – ta však má své hlavní aktivity převážně na televizním 

trhu a rozhlasové stanice tvoří jen doplněk jejího portfolia). 

Mediální holding Media Bohemia (MB) vznikl v roce 1995 jako společnost 

Media Marketing Services (MMS) (v roce 2005 již patřící pod společnost Stamford 

Managing a.s., která byla 100% vlastníkem MMS až do roku 2007
117

) a jejím akcionáři 

byli jednak provozovatelé nejsilnějších regionálních rozhlasových stanic a dále pak tři 

další akcionáři, kteří přešli v roce 1995 z mediálního zastoupení IP Praha 

(Daniel Sedláček, Jan Neuman a Roman Chlumský). Skupina začala kapitálově 

vstupovat či rovnou kupovat regionální rozhlasové stanice v roce 2003 a pokračuje 

v tom dodnes.  

V roce 2005 mediální skupina Stamford Managing ovládá již 12 regionálních 

rozhlasových stanic
118

 a vstupuje na trh s první formátovou rozhlasovou „rodinou“ (jak 

sama programově spřízněné stanice nazývá) Fajn rádií. Od května 2005 tuto „rodinu“ 

tvoří čtyři regionální rozhlasové stanice. To, že nezůstane do budoucna jen u těchto 

stanic, potvrzuje jeden z akcionářů Stamfordu Jan Neuman, který tehdy uvedl: Vzniká 
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 DRESLER, Radek. Stamford Managing získal investora a změní se na Media Bohemia, RadioTV  
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tak „rodina“ Fajn Rádií, ke které se zatím připojilo chomutovské Radio Agara, ústecké 

Radio North Music a olomoucké Radio Hity. Předpokládáme, že by se mohly přidat 

i další regionální rozhlasové stanice.“
119

 Stamford Managing však plánoval i další 

„rodiny“/formáty do dalších stanic, jak dále potvrdil Jan Neuman: „To, že bylo Fajn 

rádio prvním rádiem, kde Sun Media provedla změny, však neznamená, že takto budou 

vypadat všechna regionální rádia spolupracující se Sun Media. Máme připraveno pět 

jasně profilovaných formátů, které nabídneme regionálním rádiím z naší skupiny.“
120

 

Skupina Stamford Managing dále pokračovala ve svých akvizicích a ovládala další 

regionální rozhlasové stanice, do kterých následně implementovala zmíněné profilované 

formáty a tímto způsobem vybudovala další „programové rodiny“ – v září 2006
121

 

spustila „rodinu“ Hitrádií (která se z původní pětičlenné rozrůstá do roku 2010 na 

desetičlennou), v prosinci 2008
122

 spustila „rodinu“ Rock rádií, která je budována a 

rozšiřována dodnes.  V roce 2007 do skupiny vstoupil jako silný investor Antonín 

Koláček. Skupina Stamford Managing se transformovala na mediální holding Media 

Bohemia, který v tu dobu již ovládal 27 regionálních rozhlasových stanic, dále 100 % 

společnosti Stamford Managing a také mediální zastupitelství Media Marketing 

Services.
123

  Budování a akvizice v období 2005–2009 završuje holding Media Bohemia 

ovládnutím společnosti City Multimedia s.r.o. provozovatele Rádia Blaník, Rádia City a 

Rádia Olympic
124

, kde se stal dne  2. 2. 2009 jediným vlastníkem (když už před touto 

transakcí měl holding Media Bohemia podíl ve společnosti City Multimedia s.r.o.).
125

 

Strukturu vlastnických vztahů společnosti MB v roce 2009 znázorňuje schéma 2: 
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Schéma 2: Struktura vlastnických vztahů Media Bohemia 2009 

 

Zdroj: RRTV.  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové 

a televizní vysílání (od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009). [online ]. [cit. 2014-11-14]. 

Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vyrocni-zpravy/index.htm 

 

Mediální zastoupení RadioNet je další rozhlasovo-mediální skupinou spadající 

pod společnost Radio Investments s.r.o. v letech 2005–2009, rozšiřuje a posiluje svůj 

program KISS a dále program Radia Beat, který v průběhu následujících let expanduje 

téměř do celé ČR. Radio Investments s.r.o. dále posiluje a rozšiřuje do nových lokalit 

svůj program COUNTRY RADIO. V letech 2005–2009 začalo vysílat COUNTRY 

RADIO v pěti dalších nových lokalitách pomocí dokrývacích kmitočtů a v jedné nové 
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lokalitě za pomoci nové licence.
126

 Strukturu vlastnických vztahů společnosti Radio 

Investments v roce 2009 znázorňuje schéma 3:  

Schéma 3: Struktura vlastnických vztahů Radio Investments 2009 

 

Zdroj: RRTV.  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové 

a televizní vysílání (od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009). [online ]. [cit. 2014-11-14]. 

Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vyrocni-zpravy/index.htm 

 

Lagardére Active rozšiřoval do nových lokalit zejména své rozhlasové stanice 

– program EVROPA 2 a Frekvence 1. První velká vlna rozšíření programu EVROPA 2 

za pomoci dokrývacích kmitočtů byla již v roce 2002, v letech 2004–2005 EVROPA 2 

odstartovala své vysílání ve 12 nových lokalitách a začala tak naplňovat svůj cíl stát se 

„celoplošnou“
127

 stanici.  Nové lokality dokryla i celoplošná stanice Frekvence 1 

(celkem devět nových lokalit). Lagardére Active dále zprovoznil v Praze (v roce 2005) 

zcela novou stanici Info Radio (dnešní DANCE RADIO).  

Lagardére Active zastupovalo v rámci mediálního zastoupení Regie Radio 

Music další celoplošnou soukromou rozhlasovou stanici Rádio Impuls (společnost 

LONDA spol. s r.o.). Společnost LONDA spol. s r.o. spustila v Praze novou 

rozhlasovou stanici (Rock Zone 105,9) a dále posilovala nebo rozšiřovala pokrytí Rádia 
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 Stanici EVROPA 2 nikdy nebyla udělena licence pro provozování celoplošného vysílání (přestože 

pokrytí signálem má velmi podobné jako celoplošné stanice)  a v dikci platného Zákona se stále jedná o 

regionální rozhlasovou síť. 
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Impuls (celkem v 11 nových lokalitách).
128

 Strukturu vlastnických vztahů společnosti 

Lagardére Active  v roce 2009 ukazuje schéma 4: 

Schéma 4: Struktura vlastnických vztahů Lagardére Active 2009 

Zdroj: RRTV.  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové 

a televizní vysílání (od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009). [online ]. [cit. 2014-11-14]. 

Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vyrocni-zpravy/index.htm 

 

Skupina GES (kterou majetkově ovládal spolumajitel TV Prima Ivan Zach a 

majitel Radia Čas Radim Pařízek), která začala působit na rozhlasovém trhu v roce 

2002 pomocí programu Radio HEY, byla aktivní hlavně v letech 2002–2005, kdy 

vyhrála licenční řízení s původně jinými projekty než s programem Radio HEY (Radio 

Fajront /Ostrava a Opava/, Radio Špica /Brno/ a Radio TON /Praha/), následně 

majetkově ovládla Rádio Profil, dále získala licenci pro provozování programu Radio 

HEY také v Liberci a České Lípě. V následujících letech aktivita společnosti GES ve 

vyhledávání nových kmitočtů poklesla, nebo byla neúspěšná v licenčních řízeních 

(kterých se však již neúčastnila v takovém počtu jako v letech 2002–2005). Většímu 

rozvoji programu Radia HEY zabránily pravděpodobně vleklé soudní spory (kde bylo 
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republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009) [online]. [cit. 2015-11-27 ]. s. 

94–104  Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vyrocni-zpravy/index.htm  

 



   

 

53 

  

soudně napadeno rozhodnutí RRTV o udělení licence v případě Radio Fajront, Radio 

Špica a Radio TON), roztříštěnost a nejednotnost programu v rozdílných regionech, 

přestože program byl vysílán pod stejným názvem (Radio HEY), a z toho plynoucí 

nízká poslechovost, a také aktivity Ivana Zacha převážně v TV Prima.
129

 

Když pomineme tyto velké mediální skupiny, které v letech 2004–2009 

převzaly a poté začaly ovládat rozhlasový trh v ČR, a konsolidovaly rozhlasový trh 

z několika desítek menších lokálních nebo regionálních stanic na několik silných 

programově spřízněných nebo stejných značek, rostly v těchto letech i někteří 

regionální provozovatelé jako např. provozovatel programu RADIO ČAS – FM 

společnost JUKE BOX spol. s r.o., která začala vysílat v roce 1998 a od roku 2003 

rozšiřovala svoje pokrytí tak, že na konci rok 2009 pokrývalo RADIO ČAS - FM svým 

signálem celou Moravu z celkem 25 dokrývacích kmitočtů, díky čemuž se RADIO ČAS 

– FM stalo jednou z nejúspěšnějších soukromých regionálních rozhlasových stanic. 

Dalšími regionálními stanicemi, které zaznamenaly v tomto období větší územní 

rozmach, jsou např. RÁDIO KROKODÝL, RADIO RUBI, RADIO HANÁ a některé 

další.
130

 

Rozhlasový trh legislativně ovlivnila tzv. „rozhlasová diginovela“ což je zažitý 

název pro zákon č. 196/2009 Sb.,
131

 který vstoupil v účinnost 1. 7. 2009. Rozhlasová 

diginovela přinesla pro rozhlasové vysílání velkou řadu změn. Jedna část podstatných 

změn se (mimo jiné) týkala úpravy (zvýšení) procentní hranice u definice celoplošného, 

ale i regionálního vysílání, a dále úpravy textace při vymezování programových sítí 

přidáním § 57 do Zákona. Další část podstatných změn zahrnovala úpravy týkající se 

provozovatelů vlastnících licence, které umožnily ještě více než v původním znění 

Zákona majetkové propojení provozovatelů, rozšířily možnosti provozovatelů s licencí 

provozovat další neceloplošné programy, a tím umožnily další koncentraci a křížení 
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 DRESLER, Radek. V Brně vysílá Radio HEY, v Praze začne brzy také!, RadioTV  [ online ]. 9. 1. 

2003 [cit. 2015 -11-27]. Dostupné z www: http://www.radiotv.cz/p_radio/r_obecne/v-brne-vysila-radio-
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rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém 

rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 58, s. 2815–
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vlastnictví médií velkým mediálním skupinám nejen na rozhlasovém, ale i televizním 

trhu. Rozhlasová diginovela (mimo jiné) umožnila v tomto směru např. fúzi sloučením 

nebo splynutím právnické osoby s fyzickou, ale jen za určitých zákonem definovaných 

podmínek. Další významnou změnou rozhlasové diginovely byla úprava § 56 Zákona, 

který specifikuje zajištění plurality informací v místním a regionálním rozhlasovém a 

televizním vysílání, kde došlo ke změně parametru procentní hranice pokrytí celkového 

počtu obyvatel ČR u majetkově propojených provozovatelů (u právnických i fyzických 

osob) rozhlasového vysílání jiného než celoplošného. Dále rozhlasová diginovela 

upravila a specifikovala možnost odpojování programových prvků a dalších částí 

vysílání u celoplošných rozhlasových stanic.
132

  

Rozhlasová diginovela také zavedla pojem „transformační licence“, která je 

určena pro stávající provozovatele a definovala, za jaký podmínek bude udělena, a kdo 

a jak o ni může požádat. „Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá na 

základě licence udělené mu Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně zaváže, že bude ve svém 

vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě 

usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové 

vysílání, je oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě 

které bude oprávněn vysílat do 10. října 2025.“
133

  Transformační licence zaniká dne 

10. října 2025 a licenční podmínky platné před udělením transformační licence platí i po 

jejím udělení. Rozhlasová diginovela také stanovila „ … omezení pro udělování nových 

analogových licencí tak, aby včetně prodloužení skončila platnost těchto analogových 

licencí nejpozději k 10. říjnu 2025.“
134

 Od účinnosti zákona č. 196/2009 Sb. (rozhlasové 
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diginovely) tak většina stávajících provozovatelů před vypršením platnosti stávajících 

(obvyklých) licencí požádala v zákonem stanoveném období Radu o udělení 

transformační licence. Zajistili si tak licenci pro rozhlasové vysílání až do 

10. října 2025, aniž by byla v době přijetí rozhlasové diginovely jasná a schválená 

koncepce
135

 toho, jak bude digitální rozhlasové vysílání probíhat po 10. říjnu 2025. 

Rada měla ke schválenému znění zákona č. 196/2009 Sb. připomínky, které vyjádřila ve 

své výroční zprávě z roku 2009 mimo jiné takto: „Z hlediska celkového pohledu na 

novelu zákona o vysílání je třeba dodat, že tato norma je jako celek nekoncepční, 

některá ustanovení jsou zde vřazena neorganicky a nesystematicky…“
136

. A dále Rada 

pokračuje: „Vzhledem k těmto i dalším ustanovení (oprávnění odpojování bez souhlasu 

Rady – tedy bez zobrazení v licenčních podmínkách) novela výrazně omezuje možnosti 

regulace rozhlasového vysílání a do značné míry tak znamená rezignaci státu na 

možnost zásahu do rozhlasového trhu.“
137

 Jestli byla uvedená tvrzení Rady relevantní 

či nikoliv ukázaly až další roky, nicméně rozhlasová diginovela vzešla z návrhu 

v poslanecké sněmovně (nešlo tedy o zákon připravovaný vládou nebo ministerstvem, 

jak bývá obvyklé), kde docházelo při projednávání této novely ke značnému lobbingu 

ze strany soukromých provozovatelů (zejména velkých mediálních skupin) a 

v konečném znění zákona č. 196/2009 Sb. se jejich požadavky z velké části promítly. 

Rada v roce 2009 vyhlásila pět licenčních řízení na nové kmitočty a jedno licenční 

řízení na kmitočtovou síť. Ve třech případech licenci udělila a v ostatních licenčních 

řízeních pokračovala až po roce 2009.  

Jak je z uvedeného patrné, rozhlasový trh v letech 2005–2009 zaznamenal 

změnu převážně v segmentu provozovatelů rozhlasového vysílání. Kopíroval tak, i když 

se zpožděním, situaci na většině rozhlasových trhů v západní Evropě, kde původní 

(často i velmi úspěšné) majitele, kteří začali provozovat své rozhlasové stanice 

v 90. letech dvacátého století, nahrazují noví majitelé velkých mediálních skupin. 

Ti začali transformovat rozhlasový trh již v letech 2000–2004 (kdy docházelo hlavně 
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k majetkovému propojení či ovládnutí místních a regionálních stanic), v letech       

2005–2009 pak hlavně dokončili transformaci a konsolidaci trhu tak, že vlastnictví 

rozhlasových stanic se na konci roku 2009 koncentruje de facto do čtyř výše uvedených 

rozhlasových mediálních skupin. Rozhlasový trh se v letech 2005–2009 proměnil 

i v segmentu rozhlasových značek a programových sítí. K již zavedeným celoplošným 

stanicím (Rádio Impuls a Frekvence 1), téměř „celoplošné“ stanici EVROPA 2 (která 

v těchto letech značně rozšířila své pokrytí) a regionálním stanicím jako např. stanice 

sítě KISS a COUNTRY radio, se etablovaly na trhu programově spřízněné značky, 

které vznikly z původně samostatných regionálních stanic jako např.: Fajn rádia, 

Hitrádia, Rock Rádia nebo radia HEY, a dále nové značky jako např. Radio Beat nebo 

Rádio Čas. V neposlední řadě je nutné zmínit i segment legislativní - přijetí a vstoupení 

v platnost zákona č. 196/2009 Sb. („rozhlasová diginovela“)
138

 bylo zásadní legislativní 

změnou v letech 2005–2009, která následně ovlivnila rozhlasový trh na dalších několik 

let. Tato novelizace mimo jiné zavedla pojem tzv. transformační licence, která řeší zcela 

nový (a relativně komfortní) způsob „znovuudělování“ licencí pro stávající 

provozovatele, kterým odpadla nejistota
139

, zda licenci pro provozování rozhlasového 

vysílání znovu obhájí po uplynutí doby její platnosti. Díky možnosti udělení 

transformační licence nastala v legislativní oblasti na rozhlasovém trhu nová etapa, ve 

které se stávající rozhlasový trh konsolidoval a stabilizoval konkrétně tím, že velké 

mediální skupiny (stejně jako zbylí jednotliví provozovatelé) měly zaručené legislativní 

podmínky a licence pro své rozhlasové stanice (a rozhlasové aktivity), což umožnilo 

(zejména pro velké mediální skupiny) další rozvoj. 

Rozhlasový trh v tomto období zaznamenal v oblasti investic do reklamy dvě 

mezní úrovně s opačnou polaritou. Objem reklamních investic do rozhlasového 

mediatypu byl v letech 2005–2007 nejvyšší po roce 1990. To umožnilo velkým 

rozhlasovým mediálním skupinám investovat do rozvoje svého stávajícího portfolia 

stanic či budování zcela nových značek, a také větší profesionalizaci a kvalitu 

rozhlasového vysílání. V letech 2008–2009
140

 postihla rozhlasový trh (stejně jako 

většinu odvětví v celé ČR) finanční krize. Její vliv se projevil na poklesu reklamních 

investic do rozhlasu, které byly v roce 2009 o 16 % (roku 2010 dokonce o 34 %) nižší 
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 V platnosti od 1. července 2009. 
139

 Minimálně do října 2025 a za splnění zákonem daných podmínek. 
140

 Recese rozhlasového trhu v oblasti objemu reklamních investic do rozhlasu se projevovala ještě 

v několik dalších letech. První oživení je patrné až ve druhé polovině roku 2014. 
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než v roce 2008.
141

 To samozřejmě zastavilo a zpomalilo investice do rozhlasových 

stanic a většina z nich z tohoto důvodu musela omezit rozpočty (personální, provozní 

i propagační). Dopady finanční krize byly znásobeny skutečností, že internet jako 

„nový“ mediatyp nadále posiloval na úkor tradičních mediatypů, tedy i rozhlasu, a část 

reklamních investic, které by dříve byly určeny pro rozhlas, byla deponována do 

internetu. Objem investic do médií v letech 2005–2009 znázorňuje tabulka 4:                                            

Tabulka 4: Výdaje do médií v letech 2005–2009 

Mediatyp 2005 2006 2007 2008 2009

tisk 6120 6270 8680 8550 5470

TV 8590 8420 10750 11490 8390

rádio 1270 1360 2270 2270 1770

outdoor 1100 1175 2750 2910 2430

internet 410 540 2800 3420 3420

ostatní 275 300 80 70 20

* v mil. Kč  

 Zdroj: RRTV. Na základě údajů ARBOmedia a OMD Czech. 

   

Rozhlas tedy na konci této sledované dekády zažíval složité a nelehké období, 

kdy do online prostoru vstoupil fenomén sociálních sítí (převážně Facebooku), a stejně 

jako po roce 2001
142

 se začalo spekulovat o tom, zda se nejedná o pomalý zánik této 

platformy jako jednoho z tradičních masových médií. Nicméně tyto spekulace se ani 

v tomto případě nenaplnily. 

 

 

3.5 Stav vysílání regionálních soukromých rozhlasových 
stanic v České Republice v letech 2010–2015 

 

 Toto období bylo pro rozhlasový trh v ČR charakteristické v těchto hlavních 

ohledech: 1) legislativní úpravy, 2) dopady finanční krize, 3) zásadní změnou vlastnické 

struktury. 1. června 2010 vstoupil v platnost zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání, a „… přestože směrnice o AVMS měla především 
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upravit vysílání televizní a televiznímu podobné, poměrně citelně se dotkla také 

rozhlasového vysílání. Vedle nových definičních zakotvení přináší pro rozhlasové 

vysílání také úpravy pravidel pro obchodní sdělení, možnost sponzorování nejen 

pořadu, ale také programu jako celku.“
143

 Přestože, jak je uvedeno, zákon č. 132/2010 

Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání ovlivnil legislativní rámec 

rozhlasového vysílání v ČR, změny nebyly v konečném důsledku tak rozsáhlé, aby 

dramaticky ovlivnily rozhlasový trh tak, jako tomu bylo v případně „rozhlasové 

diginovely“. V oblasti udělování dokrývacích kmitočtů došlo k zásadní skutečnosti: 

„V průběhu roku 2011 došlo prostřednictvím rozsudků správních soudů (Městský soud 

v Praze, resp. Nejvyšší správní soud České republiky) k posunům v oblasti licenčních 

řízení, resp. správních řízení o změně licence. Tento posun je poměrně silně patrný 

v rozsudku Nevyššího správního soudu ČR ze dne 29. června 2011, 

sp. zn. 7 As 70/2011, …“
144

 Tento rozsudek zrušil původní rozhodnutí RRTV 

o neudělení souhlasu se změnou souboru technických parametrů a územního rozsahu 

vysílání programu COUNTRY RADIO spočívající v přidělení souboru technických 

parametrů Brno 98, 1 MHz o výkonu 1 kW, Nejvyšší správní soud ČR zároveň vytvořil 

požadavek „… na hodnocení tzv. „bonity“ kmitočtů jako určujícího kritéria (byť zákon 

použití takového kritéria neupravuje) pro rozhodnutí, zda má být správní řízení zahájené 

na základě žádosti provozovatele vysílání o změnu souboru technických parametrů 

provedeno, nebo zda má být obsah žádosti provozovatele vysílání Radou ignorován a 

o přidělení kmitočtu má být rozhodováno v jiném řízení.“
145

 Na základě tohoto 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, kterým se RRTV byla (a je) povinna řídit, 

vypracovala Rada postup pro vyhodnocení bonity požadovaných kmitočtů. Zásadním 

kritériem pro určení bonity určitého kmitočtu je počet posluchačů
146

, „… kteří mohou 

vysílání programu z daného vysílače zachytit v odpovídající technické kvalitě 

(parametry, jako jsou výkon vysílače, efektivní výška antény atp., jsou v tomto 
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 RRTV. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (od 
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 Počet posluchačů, které může navrhovaný kmitočet zasáhnout stanovuje Český telekomunikační úřad. 
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parametru zobrazeny).“
147

 Od tohoto rozhodnutí tedy v případě, kdy docházelo 

k přidělování rádiových kmitočtů a rozhlasového programu na nové území, Rada vždy 

nejprve posoudila, zda se jedná o bonitní kmitočet či nikoliv, a následně rozhodla, zda 

bude na kmitočet vyhlášeno licenční řízení, nebo zda Rada změní soubor technických 

parametrů (udělí jej jako dokrývací kmitočet). To vše znamenalo nárůst administrativně 

a časově náročného licenčního řízení místo do té doby často používaného řízení 

o změně územního rozsahu vysílání. Rada na tuto skutečnost poukázala poprvé již ve 

své Výroční zprávě z roku 2013 a ve Výroční zprávě z roku 2014 uvádí: „Zatímco 

v roce 2013 bylo vedeno celkem 31 licenčních řízení, z nichž bylo 15 rozhodnuto a 

dalších 16 bylo rozhodované v roce 2014, v roce 2014 došlo k dalšímu vysokému 

nárůstu, kdy bylo vedeno celkem 54 licenčních řízení, z nichž bylo celkem 

49 rozhodnuto a ve zbývajících rada rozhodne v roce 2015.“
148

 Podobná situace 

pokračovala i v roce 2015, kdy Rada vedla 33 licenčních řízení, z nichž udělila 

15 licencí. Ve valné většině všech licenčních řízení vedených v letech 2013–2015 se 

však jednalo o rozšíření stávajícího programu na nové území, jen v několika případech 

se jednalo o zcela nový program. To obecně znamenalo, že stávající rozhlasové stanice 

rozšiřovaly svůj územní rozsah a svůj vliv, zatímco nové rozhlasové programy se 

objevily jen sporadicky. Jelikož rozhlasové stanice mohly, a také tak učinily, 

(na základě „rozhlasové diginovely“) požádat o transformační licenci, jejíž platnost 

končí až v roce 2025, omezila se licenční řízení v tomto období v podstatě jen na řízení 

o udělení nových (dokrývacích) kmitočtů. Tuto rozhodovací praxi v oblasti přidělování 

nových kmitočtů uplatňuje Rada dodnes.  

V případě postupu při samotných licenčních řízeních pak Rada od roku 2011 

postupuje podle aktualizovaného „Manuálu postupu rozhodování Rady pro 

rozhlasového a televizního vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového a 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č.231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání“
149

, jehož značně pozměněnou verzi 
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Rada přijala 21. prosince 2010, a který detailně popisuje kritéria a jejich hodnocení pro 

udělení licence. 

Soukromý rozhlasový trh je v tomto období konsolidovaný a relativně stabilní. 

Na trhu se v první polovině sledovaného období nedělo z pohledu vlastnictví 

provozovatelů a mediálních skupin nic zásadního. Rozhlasový trh byl převážně ovládán 

mediálními skupinami Media Bohemia, Radio Investments  a Lagardére Active, které 

upevňovaly svoji pozici a posilovaly své produkty. Situace na reklamním trhu byla od 

roku 2006 stejná, protože jednotlivá mediazastupitelství měla stejné portfolio 

rozhlasových stanic a tím i relativně konstantní podíl na trhu. Trh byl tedy pro reklamní 

klienty čitelný, strukturovaný a stabilní. Vlastnická struktura jednotlivých 

provozovatelů s licencí i celý rozhlasový trh se mohly zásadně změnit už jen případným 

kapitálovým vstupem dalšího subjektu do již stávajících společností, nebo jejich 

případným odkupem. Tyto prognózy se naplnily a v roce 2013 se rozhlasový trh v ČR 

z pohledu vlastnických struktur zásadně mění. Tím se následně mění celý 

(licencovaný/soukromý) rozhlasový trh. Po akvizici společnosti Mafra (tištěná a online 

média, dále rozhlasové stanice Expres radio a Classic FM a TV stanice Óčko) skupina 

Agrofert ovládaná Andrejem Babišem odkupuje společnost Londa s.r.o.
150

, která je 

provozovatelem nejposlouchanějšího Radia Impuls a dalších rozhlasových stanic: rádio 

Český Impuls a RockZone 105,9 FM. Další zásadní akvizicí byl ve stejném roce prodej 

společnosti Radio Investments (a společnosti MII), která provozovala rozhlasové 

stanice KISS radio, COUNTRY radio, BEAT radio, Spin Radio, Radio 1 a Signal radio, 

novému vlastníkovi společnosti GES Group Holding (v té době již vlastnící rozhlasové 

stanice HEY radio), kterou ovládá Ivan Zach, který je zároveň 50% vlastníkem FTV 

Prima – provozovatel TV Prima – společně se švédskou společností MTG. Tyto dvě 

zásadní změny vlastníků zmiňovaných subjektů následně mění rozložení rozhlasového 

„vysílacího“ trhu a tím následně i rozhlasového reklamního trhu, protože rozhlasové 

stanice společnosti Londa s.r.o. do této doby zastupovala na reklamním trhu společnost 

Lagardére Actvive a rozhlasové stanice společnosti Radio Investments zastupoval 

mediální holding Media Bohemia. Noví vlastníci se však nedohodli se stávajícími 

zastupujícími společnostmi a založili nové společné mediazastupiteltsví Radio United 
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Services (pod které zfúzovaly původní společnosti Radio Investments, MII a GES Asset 

Holding
151

).  

Reakcí na tyto kroky bylo spojení dvou odvěkých konkurentů – holdingu 

Media Bohemia a společnosti Lagardére Active – do nového mediazastupitelství 

Radiohouse (společnosti v něm mají shodný 50% podíl), které získalo více jak 50% 

podíl (share) poslechovosti na rozhlasovém trhu. Od roku 2014 se rozhlasový trh sice 

zásadně změnil, ale jen vůči reklamnímu trhu a legislativním subjektům. Posluchači tyto 

změny zaznamenali jen okrajově, jelikož rozhlasové stanice vlastněné novými majiteli 

ve většině případů zachovaly původní značky a názvy daných rozhlasových stanic. 

Změny nastaly v případě rozhlasových stanic společnosti Radio United Services, která 

zrušila program HEY rádia (kvůli jejich dlouhodobě nízké poslechovosti) a nahradila jej 

programy COUNTRY rádia nebo Signál rádia (záleželo na pokrytí v jednotlivých 

lokalitách, kde dříve vysílala HEY rádia, platných licenčních podmínkách a strategii). 

Spíš než na zásadní změny programu či úplný re-branding stanic se noví provozovatelé 

soustředí na dokrytí svých stávajících rozhlasových programů do lokality, kde ještě 

nemají pokrytí. Stejnou strategii volí i původní provozovatelé a společně se pak všichni 

provozovatelé (včetně silných mediálních skupin) snaží vytvořit z původně regionálních 

stanic a značek silný národní brand, tedy silný národní produkt pro reklamní klienty. 

Přestože přechod na digitální televizní vysílání proběhl relativně koordinovaně 

a ve stanoveném termínu, co se týká přechodu na digitální rozhlasové vysílání 

(ve standardu DAB+) a jeho rozvoje „… probíhá v ČR zatím poměrně nekoordinovaně 

na bázi různých experimentů a testovacího vysílání. Na konci roku 2015 bylo zemské 

digitální rozhlasové vysílání v ČR provozováno za pomocí tří vysílacích sítí společností 

TELEKO s.r.o., RTI cz. s.r.o. a České Radiokomunikace a.s., které šířily převážně 

programy Českého rozhlasu a následně některých soukromých rozhlasových stanic. 

Nevýhodu je nedostatečné pokrytí digitálních vysílacích sítí a velmi nízký počet 

rozhlasových přijímačů, které umožňují přijímat digitální vysílání v systému DAB+. 

Výhody digitálního vysílání nejsou pro běžné posluchače natolik významné, aby si 

zakoupili nový speciální přijímač. Celá situace ohledně zemského digitálního vysílání je 

v tuto chvíli nekoncepční a nebyl stanoven nějaký postup přechodu a reálný termín. 
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Nicméně stanoveno je, že všechny licence vydané pro zemské analogové vysílání jsou 

platné do roku 2025. 

Rozhlasový trh ve sledovaném období 2010–2015 byl relativně klidný, a to 

v rovině legislativní a v rovině licenčních řízení (kterých bylo vedeno značné množství, 

ale ve valné většině pouze o rozšíření vysílání stávajících provozovatelů. Odlišná 

situace byla v rovině změny vlastníků, kde velká mediální rozhlasová skupina (Radio 

Investments) a celoplošná rozhlasová stanice (Radio Impuls) změnily vlastníka a 

způsobily tak změnu, která zásadním způsobem změnila (do té doby vcelku 

konzistentní) rozhlasový trh. Na konci roku 2015 působily na rozhlasovém trhu čtyři 

významné mediální skupiny Media Bohemia,  Lagardére Active, Radio United Service 

a Londa. Mediální zastoupení se zúžila pouze na dvě: Radiohouse (společně Media 

Bohemia a Lagardére Active) a Radio United Service/Media Club (Radio United 

Services a Londa). Situaci na rozhlasovém trhu u licencovaných rozhlasových subjektů 

v analogovém i v digitálním pásmu k 31. prosinci 2015 ukazuje tabulka 5: 

Tabulka 5: Typy rozhlasového vysílání provozovaného na základě licence a počty 

vydaných licencí k 31. 12. 2015 
Licence	 Počet	licencí	celkem	 Počet	licencí	ude ̌lených	v	roce	2015	

rozhlasového	regionálni ́ho/mi ́stni ́ho	vysi ́la ́ní	šířeného	prostřednictvi ́m	vysi ́laču ̊	 163 15

rozhlasového	celoplošne ́ho	vysíláni ́	ši ́řene ́ho	prostřednictvím	vysi ́lačů	 2 0

rozhlasového	celoplošne ́ho	digita ́lního	vysíláni ́	ši ́řeného	prostřednictvím	vysi ́lačů	 9 2  

Zdroj: RRTV.  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové 

a televizní vysílání (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.) [online]. [cit. 2016-01-14]. 

Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vyrocni-zpravy/index.htm 

 

 

 

Situaci, jak se vyvíjel počet provozovatelů na soukromém (licencovaném) 

rozhlasovém trhu ve všech pásmech (analogovém i digitálním) v období let 1993–2015, 

ukazuje souhrnný graf 1: 
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Graf 1: Počet provozovatelů rozhlasového vysílání s licencí v letech 1993 - 

2015

 

Zdroj: RRTV.  Zprávy o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové 

a televizní vysílání (od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2015.) [online ]. [cit. 2016-01-14]. 

Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vyrocni-zpravy/index.htm 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 CÍL VÝZKUMU A STANOVENÍ HYPOTÉZ 
 

Hlavním cílem výzkumu této rigorózní práce je zjistit, zda soukromé regionální 

rozhlasové stanice mají v dnešní době a blízké budoucnosti na rozhlasovém trhu stále 

své místo. Zda fyzická přítomnost přímo v daném regionu a převážně programové a 

obsahové regionální zaměření je dostatečným důvodem pro to, aby je místní posluchači 

upřednostnili před celoplošnými rozhlasovými stanicemi, které díky moderním 

technickým zařízením mohou jednoduše vkládat do svého programu regionální 

informace pro daný region (pomocí tzv. „odpojení“
152

), a nahradit tak posluchačům 

absenci skutečné přítomnosti rozhlasové stanice v jejich regionu.  Regionální soukromé 

rozhlasové stanice měly zásadní vliv na rozvoj soukromého rozhlasového vysílání v ČR 

po roce 1990, díky tomu byly u posluchačů velmi oblíbené a dosahovaly obrovské 

poslechovosti a také značného mediálního vlivu. Po saturaci rozhlasového trhu, nástupu 

celoplošných stanic, vývoji technologií (zejména internetu a online médií) a nástupu 

nové generace však regionální soukromé rozhlasové stanice v druhé polovině 2000 let 

ztrácejí posluchače a také své dominantní postavení
153

. Kvůli opatřením, která byla 

provedena, a také díky změnám vlastníků se situace stabilizovala a regionální 

rozhlasové stanice opět velmi úspěšně koexistovaly a koexistují po boku celoplošných a 

veřejnoprávních rozhlasových stanic dodnes.   

V roce 2015, tedy cca 10 let po zásadní změně rozhlasového trhu v ČR, je hlavní 

zkoumanou otázkou a též hlavním cílem výzkumu této rigorózní práce: „Mají regionální 

rozhlasové stanice v dnešní době a blízké budoucnosti stále své opodstatnění, význam a 

posluchačský potenciál?“. Dnešní výsledky poslechovosti Radioprojektu
154

obecně 
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skončení „odpojeného“ vysílání pokračuje opět ve všech lokalitách vysílání hlavní (mateřské). 
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 Na základě komparace dlouhodobých výsledků měření poslechovosti Mediaprojektu a následně 

Radioprojektu. 
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 Radioprojekt je výzkum „jedné měny“, pro měření rozhlasu v ČR. Výzkum probíhá kontinuálně od 

1. 1. do 17. 12. (od 7. 11. 2005) pomoci metody CATI. Ročně se uskuteční 28 000 telefonických 

interview plus 2 000 osobních rozhovorů (v „netelefonizovaných“ domácnostech). Pro rozhlasovou sekci 

SKMO realizují výzkumné agentury MEDIAN a STEM/MARK. 
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ukazují, že regionální soukromé rozhlasové stanice mají dostatečný posluchačský 

potenciál. Ale jak tomu bude v blízké budoucnosti? A je tomu opravdu tak, protože 

jejich program je více regionální, nebo proto, že mají ve většině případů větší znalost a 

mají se svými posluchači vybudovaný silný dlouhodobý vztah na základě 

tzv. „heritage“ – (dědictví) stopě, kterou díky svému působení přímo v regionu 

vytvářely mnohé stanice více než 20 let? Celoplošné rozhlasové stanice na druhou 

stranu lépe pracují se značkou, proto většinou mají silnější „brand“, známější osobnosti 

ve svém vysílání, a díky svému celoplošnému pokrytí také větší finanční prostředky pro 

tvorbu programu a marketingu.  

Aby bylo možné zjistit hlavní cíl této rigorózní práce, bylo nutné provést odborný 

výzkum, jehož závěry by nám daly relevantní odpověď na výše formulovanou hlavní 

otázku. Byla stanovena deduktivní metoda a z ní vyplývající použití kvantitativního 

výzkumu, který by měl primárně ověřit, zda jsou stanovené hypotézy, které vycházejí 

především z předpokladů, že posluchači mají i v dnešní době potřebu poslouchat 

soukromé regionální stanice, a že jsou schopni regionální rozhlasovou stanici rozlišit ve 

spektru konkurenčních celoplošných rozhlasových stanic, pravdivé či nikoliv. Dále by 

měl výzkum zjistit, jaký druh přijímače (míněno autorádio nebo jiný klasický 

radiopřijímač) posluchači v dnešní době
155

 používají pro poslech (zejména 

analogového) terestrického vysílání soukromých regionálních, ale i celoplošných stanic. 

Tento aspekt napoví, jakým směrem by se měly regionální rozhlasové stanice, a nejen 

ony, ubírat, co se produkce svého vysílání týče, protože v dnešní době mají posluchači 

pro poslech hudby a rozhlasového vysílání k dispozici nejen klasické rozhlasové 

přijímače, ale i další distribuční kanály. Vedlejším cílem výzkumu by mělo být také 

zjištění, zda jsou rozdíly mezi jednotlivými zkoumanými regiony, protože stanovená 

cílová skupina a velikost vzorku bude ve všech regionech ČR stejná. 

Práce přináší kvantitativní výzkum provedený na reprezentativním vzorku 

respondentů, kteří pravidelně denně poslouchají rozhlasové stanice v cílové skupině     

                                                 
155

 Přestože v ČR v roce 2015 již probíhá i digitální terestrické vysílání (převážně veřejnoprávních, ale i 

některých soukromých rozhlasových stanic) digitální vysílání se v tuto chvíli masově nerozšířilo (jelikož 

všechny rozhlasové stanice vysílají i nadále analogově a posluchače nic nenutí kupovat nové /dražší/ 

přijímače, a přejít na digitální vysílání, které nemá v dnešní době pro běžného posluchače žádné praktické 

výhody), a zůstává tak vysíláním hlavně pro provozovatele vysílání ze zákona, a provozovatelů s licencí 

kteří si chtějí vyzkoušet digitální platformu nebo jako propagace digitálního vysílání.  Změna má nastat 

po roce 2025, kdy má být rozhlasové analogové vysílání ukončeno. Jestli se tak opravdu v případě 

rozhlasu opravdu stane, není však ještě jisté, protože ani zkušenosti z Evropy neukazují masové rozšíření 

digitálního rozhlasového vysílání. 
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20–54 let. Tato stanovená cílová skupina vyváženě reprezentuje pracovně-aktivní část 

populace (Radioprojekt provádí sběr dat v celé cílové skupině 12–79 let) a byla zvolena 

záměrně, protože přestože posluchači starší 54 let jsou ve většině případů více 

konzervativní a jsou více zaměřeni na oblast, ve které žijí (tedy jejich region), jsou však 

kvůli své nižší kupní síle méně zajímavou cílovou skupinou pro zadavatele reklamy, 

tudíž soukromá regionální rozhlasová stanice, která by se primárně zaměřila na cílovou 

skupinu 55+ let, by měla po krátké době existenční potíže. Výzkum byl konkrétně 

proveden v těchto lokalitách České republiky: Praha, Praha-západ, Praha-východ, 

Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Východní Čechy (Královéhradecký a Pardubický kraj), 

kraj Vysočina a Moravskoslezský kraj. Analýzou a vyhodnocením získaných dat se 

potvrdí nebo vyvrátí, zda má pro posluchače, potažmo majitele nebo provozovatele 

rozhlasové stanice, soukromá regionální stanice význam.  

 

 

4.1 Stanovení hypotéz 

 

Na základě primárního zkoumaného cíle této rigorózní práce byly stanoveny 

tyto hypotézy:  

Hypotéza č. 1: Posluchači preferují soukromé regionální rozhlasové stanice 

před celoplošnými rozhlasovými stanicemi. 

Na základě objektivních dat a údajů, lze předpokládat, že posluchači žijící 

mimo Prahu budou preferovat regionální soukromou rozhlasovou stanici, z důvodu 

blízkosti a sepjetí s regionem, větším podílem regionálních informací a témat ve 

vysílání, a také kvůli marketingu a off air promotion
156

, které jsou primárně zaměřeny 

na region. Samozřejmě, že tuto hypotézu by mohly ovlivnit určité rozhlasové stanice a 

určité regiony, nicméně výzkum se zabývá obecnou otázku preference regionální 

soukromé rozhlasové stanice versus celoplošné, přestože jednotlivé zkoumané regiony 

budou vyhodnoceny. Zajímavé jistě bude, jaké výsledky výzkum prokáže v Praze a 

blízkém okolí. Ze zkušeností (a také jiných výzkumů)
157

 je možné se domnívat, že zde 

bude situace odlišná. 

                                                 
156

 Off air promotion – je ustálený výraz v rozhlasové terminologii, pro propagaci a komunikaci stanice 

mimo propagaci samotné stanice ve svém rozhlasovém vysílání. 
157

 Mapping studies, The Brand Support Company / MMS / StemMark, 2008 a Mapping studies, The 

Brand Support Company / MMS / StemMark, 2010. zdroj: osobní archiv autora 
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Hypotéza č. 2: Posluchači poslouchají soukromé regionální rozhlasové stanice 

(i nadále) primárně kvůli regionálním informacím. Sekundárními důvody poslechu jsou 

poté znalost lokality a přítomnost stanice v daném regionu. 

Regionální informace, obsah a celkové zaměření stanice na daný region by 

měly být primárním důvodem preference a poslechu regionálních soukromých 

rozhlasových stanic posluchači žijícími v daném regionu. Výsledky výzkumu prokážou, 

zda tyto preference zůstávají obecně stejné nebo se v čase (po roce 1990 až do 

současnosti) nějak mění. Dále by měly závěry výzkumu potvrdit nebo vyvrátit, zda je 

sekundárním důvodem poslechu regionálních stanic jejich znalost a přítomnost v daném 

regionu, případně další důvody jako např. kvalita pokrytí. Tyto primární a sekundární 

důvody mají pomoci určit, jestli posluchači vnímají regionální stanice opravdu jako 

regionální, a ne jen jako stanice, které jim přinášejí v nějaké míře regionální informace. 

V době, kdy je na trhu mnoho rozhlasových stanic, je pro regionální soukromé 

rozhlasové stanice důležité, zda je posluchači dokážou takto rozlišit a vnímat (se všemi 

klady i zápory) a tím si nadále udržet jednoznačnou konkurenční výhodu proti 

celoplošným soukromým rozhlasovým stanicím. Pro regionální soukromé rozhlasové 

stanice je to jedna z elementárních otázek pro jejich fungování v budoucnosti.  

Hypotéza č. 3: Posluchači regionálních soukromých rozhlasových stanic 

poslouchají rádio primárně pomocí tradičních rozhlasových přijímačů.  

Jednou z nejdůležitějších otázek této doby je, jestli posluchači poslouchají 

rozhlasové stanice i nadále nejčastěji za pomocí tradičních rozhlasových přijímačů 

(primárně uzpůsobených pro příjem analogového terestrického vysílání) nebo se způsob 

poslechu mění a posluchači využívají k poslechu rozhlasových stanic streamované 

vysílání za pomoci jiných (modernějších) prostředků jako jsou PC nebo chytré telefony, 

případně tablety. Jelikož distribuce obsahu jako takového se značně mění a v daleko 

větší míře než před lety se jako distribuční kanál využívá internet, je pro rozhlasové 

stanice důležité vědět, jestli vůbec a do jaké míry se případně mění poslech 

rozhlasových stanic v tomto ohledu.  Pro regionální soukromé rozhlasové stanice budou 

závěry z této části výzkumu důležité také proto, zda mají nyní nebo v blízké 

budoucnosti rozšiřovat pokrytí svým signálem do dalších lokalit, případně vylepšit 

stávající pokrytí, neboť tato oblast je finančně nákladná a je navíc možná jen za 

dodržení přísných legislativních podmínek a souhlasu Rady a ČTÚ (Český 

Telekomunikační Úřad). 



   

 

68 

  

 

5 VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

Pro zjištění hlavního cíle této rigorózní práce a ověření stanovených hypotéz byla 

stanovena deduktivní metoda a z ní vyplývající použití kvantitativního výzkumu. Tato 

metoda byla zvolena pro daný účel jako nejvhodnější také kvůli spolehlivosti výsledků, 

kvalitě, relevanci reprezentativnosti a reliabilitě. Byly stanoveny základní parametry 

výzkumu: vzorek respondentů reprezentativní pro celou populaci ČR, kvótní výběr 

vzorku respondentů, (zastoupení žen a mužů, definování cílové skupiny, věkové 

skupiny respondentů), kritéria pro výběr respondentů (použití filtru při rekrutování 

respondentů), stanovení regionů.
158

 Sběr dat probíhal pomoci techniky CAPI
159

, kdy 

interview s respondenty bylo provedeno pomocí speciálně vytvořeného dotazníku a 

odpovědi byly zaznamenány přímo do počítače, a to v několika vlnách v průběhu roku 

2014. Proto, aby rekrutace respondentů a samotné dotazování bylo na profesionální 

úrovni, a sebraná data byla aplikovatelná pro potřeby výzkumu, byly realizátorem sběru 

dat společnosti TNS AISA a MEDIAN, které mají s prováděním výzkumů dlouholeté 

zkušenosti.  

 

 

5.1 Metodický rámec výzkumu, stanovení metodiky výzkumu 

 

Proto, aby mohlo být prováděno jakýkoliv vědecké poznání, je potřeba 

používat vědeckých metod. Vědecké metody slouží především k získávání vědeckých 

faktů a také k ověřování současných a tvorbě nových teorií. „Od metod nevědeckých, 

které jsou pro lidské poznávání častější, se vědecká metoda odlišuje zejména 

systematičností a organizovaností. Vědecké zkoumání se realizuje ve třech základních 

krocích:  

POPIS – PREDIKCE – EXPLANACE  

                                                 
158

 Bližší kritéria výběru respondentů a regionů jsou popsané v kapitole 6.4 
159

 CAPI – Computer Assisted Personal Interview - je kvantitativní metoda sběru dat, při které tazatel 

s respondentem prochází standardizovaný dotazník a odpovědi zaznamenává přímo do notebooku, 

netbooku nebo tabletu. 
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1)  Popis je zjištění, které elementy k předmětu výzkumu náleží a čím jsou 

charakteristické.  

2)  Predikce je předpověď nebo odhad do budoucna. Ptáme se, jak těsně spolu 

dva nebo více jevů souvisí.  

3)  Explanace je vysvětlení. Odpovídá na otázku: Proč, jak a za jakých 

okolností spolu jevy souvisí.“
160

  

 

I výzkum této rigorózní práce byl realizován  v těchto základních krocích: byl 

uveden „Popis“ předmětu výzkumu – vznik a vývoj rozhlasových stanic, historie a 

vývoj soukromého rozhlasového vysílání od roku1990 do současnosti, dále situace 

rozhlasové stanice jako klasického masového média versus nová (online) média a 

sociální sítě, z čehož vyplynula základní premisa, zda a jaký význam mají soukromé 

regionální rozhlasové stanice v dnešní době a blízké budoucnosti. Následovala 

„Predikce“, v tomto případě v podobě stanovených hypotéz, které vycházejí jednak 

z předmětu výzkumu a jednak z vymezené premisy. Úkolem výzkumu bude na základě 

vhodně zvolené metodiky a techniky výzkumu jejich potvrzení či vyvrácení. 

Závěrečnou fází bude „Explanace“, která na základě detailní analýzy sebraných dat 

potvrdí nebo vyvrátí stanovené hypotézy, a tím odpoví na hlavní cíl výzkumu. Analýza 

dat dále přinese i závěry vedlejších cílů a nové poznatky. 

Jak již bylo konstatováno, pro potřeby výzkumu této rigorózní práce byl použit 

kvantitativní výzkum. „Kvantitativní metody vycházejí především z otázky Kolik? a 

jsou představovány různými typy dotazníkových šetření (včetně telefonických 

dotazníkových šetření, šetření s využitím počítače) a psychologických experimentů.”
161

 

Výzkum prováděný pomocí kvantitativní metody umožňuje velkou míru 

standardizace, to znamená, že při sběru dat se dají použít takové prostředky, které 

umožňují daný vzorek zkoumat shodně. Kvantitativní výzkumy jsou dále 

charakteristické tím, že jejich výsledky se dají přenést a replikovat, a to případně 

umožňuje provádět komparaci se starším výzkumem a pozorovat tak vývoj jednotlivých 

výsledků v čase.  

 „Kvantitativní průzkumy používají deduktivní postup a standardizované 

metody, jsou vysoce reliabilní, ale redukují informaci poskytovanou každým jedincem, 

                                                 
160

 OLECKÁ I., IVANOVÁ K., Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská vysoká 

škola, 2010. s. 8. ISBN 978-80-87240-33-5. 
161

 TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M., Metody výzkumu médií. s. 17.  Vyd     –  ra a    ortál, 

2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.  
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mají tedy omezenou validitu.“
162

  U kvantitativních výzkumů (a výzkumů obecně) pro 

ověření jejich kvality a relevance sledujeme dvě hlavní kritéria – validitu a reliabilitu. 

„Validita je jiný výraz pro pravdivost. Jde o požadavek relevance mezi předem 

stanoveným cílem výzkumu a skutečně dosaženými výsledky. Jinými slovy je-li 

výzkum validní, znamená to, že měří to, co měřit má.“
163

 U kvantitativních výzkumů je 

validita obecně nižší než u kvalitativních výzkumů, protože respondent většinou může 

vybírat jen z omezeného počtu variant odpovědí (pokud může respondent odpovídat 

spontánně, většinou je validita větší)
164

. Validita se určuje ve třech dimenzích: interní, 

externí a konceptuální.
165

 

Reliabilita – „reliabilní měření je takové měření, které nám při opakované 

aplikaci dává shodné výsledky, pokud se ovšem stav pozorovaného objektu 

nezměnil...“
166

 U kvantitativních výzkumů je reliabilita vysoká, pokud výzkum 

opakujeme za stejných podmínek, (skoro) vždy získáme stejné výsledky, a to díky 

prověřeným standardizovaným postupům, které nepoužívají např. asymetricky nebo 

neurčitě nastavené škály variant odpovědí. Validita a reliabilita se vzájemně ovlivňují 

např.: pokud je nástroj validní je i reliabilní, opačně to však již neplatí, tzn. reliabilní 

nástroj nemusí být validní.
167

 

Za pomoci kvantitativního výzkumu lze provést reprezentativní šetření, které je 

možno zobecnit na celou populaci. Při kvantitativních průzkumech je snahou uskutečnit 

dotazování co nejširšího okruhu sledované populace, což je však finančně, ale 

i technicky a časově náročné, proto je většinou nutné přistoupit k redukci sledované 

populace na určitý vzorek, který musí co nejvěrohodněji reflektovat populaci jako celek. 

Tzn., že vzorek musí být tzv. reprezentativní.  

Výběr vzorku u kvantitativních výzkumů je založen na několika způsobech 

výběru: pravděpodobnostním a nepravděpodobnostním (náhodném, účelovém). 

Trampota a Vojtěchovská dále uvádí několik možností pravděpodobnostního výběru: 

                                                 
162

 HUK,  J. Mediální publikum a výzkum veřejného mínění. s. 16.  vyd. 1. Praha: Vysoká škola Jana 

Amose Komenského, 2007. ISBN 978–80–86723–24–2. 
163

 OLECKÁ I., IVANOVÁ K., Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská vysoká 

škola, 2010. s. 7. ISBN 978-80-87240-33-5. 
164

 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Vyd. 3. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2009. s. 287 ISBN 978-80-246-0139-7. 
165

 LINDLOF, Thomas R.; TAYLOR, Brian C. Qualitative communication research 

methods. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c2011. s 47. ISBN 978-1-4129-7473-8. 
166

 HUK,  J. Mediální publikum a výzkum veřejného mínění. s. 12  strana musí být na konci.  vyd. 1. 

Praha: Vysoká škola Jana Amose Komenského, 2007. ISBN 978–80–86723–24–2 ISBN neuvádějte. 
167

 OLECKÁ I., IVANOVÁ K., Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská vysoká 

škola, 2010.  s.7.  ISBN 978-80-87240-33-5., 
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prostý náhodný výběr, systematický náhodný výběr a stratifikovaný. Jak uvádí 

například i Huk, „pouze u náhodného výběru můžeme míru chyby našeho vzorku 

(směrodatnou chybu a interval spolehlivosti) matematicky přesně spočítat.“
168

 Je to 

dáno tím, že platí podmínka, že při pravděpodobnostním výběru mají všichni 

potencionální respondenti stejně velkou šanci (pravděpodobnost), že budou do vzorku 

vybrání. K tomuto výběru vzorku je zapotřebí mít k dispozici údaje o celkové populaci 

a v praxi se používá spíše v lokálních průzkumech. U nepravděpodobnostního výběru 

neplatí podmínka, že všichni potencionální respondenti budou do vzorku vybráni. 

V tomto případě nemůže výzkumník vypočítat statistickou chybu vzorku. Trampota a 

Vojtěchovská uvádí tyto možnosti nepravděpodobnostního výběru vzorku: příležitostný 

vzorek, vzorek na základě dobrovolnosti a kvótní výběr.
169

  

Kvótní výběr vzorku (který byl použit v rámci výzkumu této rigorózní práce) je 

založen (jak název napovídá) na tom, že na začátku výzkumu se zvolí určité 

charakteristiky (kvóty) výběrového vzorku (často používaný výraz pro výběrový vzorek 

je i anglické slova sample), které imitují vlastnosti populace. Kvótní výběr se může 

použít, pouze pokud vychází ze známého zastoupení populace v přesně definovaných 

skupinách vycházejících např. ze sociodemografických údajů, a dále pokud informací 

máme dostatek a jsou aktuální. Kvótní výběr je v současnosti velmi často používanou 

metodou výběru vzorku a to při výzkumech spotřebního chování, v oblasti politické 

i sociologické a také při výzkumech, které používají média.
170

   

 

 

5.2 Výběr zkoumaného vzorku posluchačů 

 

Pro stanovení zkoumaného vzorku byla pro kvantitativní výzkum v rámci této 

rigorózní práce vybrána metoda kvótního výběru, a to z těchto důvodů: 

 kvůli vhodnosti pro tento typ výzkumu, nižší finanční náročnosti, 

reprezentativnosti výsledků, dlouhodobě kladné úspěšnosti a zkušenosti pro 

kvantitativní výzkumy, 

                                                 
168

 HUK,  J. Mediální publikum a výzkum veřejného mínění. s. 17.  vyd. 1. Praha: Vysoká škola Jana 

Amose Komenského, 2007. ISBN 978–80–86723–24–2. 
169

 TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M., Metody výzkumu médií. s. 27 -  29.  Vyd     –  ra a   

 ortál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.  
170 HUK,  J. Mediální publikum a výzkum veřejného mínění. s. 16-19.  vyd. 1. Praha: Vysoká škola Jana 
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 byly dobře známy základní sociodemografické údaje výchozí populace a 

zkoumané skupiny,   

 pro dlouhodobě dobré výsledky s výzkumy podobného druhu (dle osobních 

zkušeností autora práce). 

 

Základním kritériem kvótního výběru je velikost vzorku, která zásadním 

způsobem ovlivňuje reprezentativnost výsledků výzkumu a tím i možnost jeho 

následného použití. Velikost vzorku je pro výzkum tak důležitá, že i kdyby byl výzkum 

koncipován ve všech ohledech správně a rozdělení vzorku podle dalších kritérií také, 

tak pokud by byl zkoumaný vzorek příliš malý, závěry z takového výzkumu by 

nemohly být relevantní a reprezentativní, tudíž těžko použitelné.  Z těchto důvodů byl 

zvolen vzorek o takové velikosti, aby odpovídal těmto kritériím. Konečná velikost 

vzorku byla navržena na hodnotu 700 respondentů
171

, která vychází ze stanoveného 

kvótního výběru a počtu určených regionů.  Další základní kritérii pro výběr 

zkoumaného vzorku: 

 Cílová skupina respondentů – pro potřeby výzkumu byla zvolena cílová skupina 

25–54 let, což je výseč aktivní skupiny posluchačů rozhlasových stanic, 

z celkové skupiny 12–79 let, které měří jednotný výzkum rozhlasového trhu 

Radioprojekt. 

 Genderové zastoupení ve vzorku – zastoupení mužů a žen bylo zvoleno 

v poměru 40:60, a to na základě dlouhodobých zkušeností s výzkumy 

rozhlasových stanic, na kterých se autor podílí více jak 10 let. Zkušenosti 

z výzkumu podobného typu ukazují, že i když většina rozhlasových stanic je 

genderově zaměřená na muže a ženy v poměru 50:50, výzkumy provádějí právě 

v poměru muži versus ženy 40:60 a při aplikaci výsledků z těchto výzkumů do 

praxe se genderový poměr udržuje právě na požadovaných 50:50.
172

  

 Poslech rozhlasových stanic – podmínkou k tomu, aby byl respondent vybrán 

(pomocí filtru v dotazníku) byl (i mimo další uvedená kritéria) aktivní poslech 

jakékoliv rozhlasové stanice včera a v posledních sedmi dnech. Pro potřeby 

                                                 
171

 Velikost celkového vzorku (700 respondentů) je pro potřeby výzkumu dostatečná a v tomto počtu 

zaručuje reprezentativnost výsledků. Velikost celkového vzorku a i velikost vzorku pro stanovené regiony 

byla dopředu konzultována a následně doporučena výzkumnými agenturami, které prováděly sběr dat pro 

tento výzkum a mají s výzkumy podobného druhu dlouholeté zkušenosti.  
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 Genderové rozložení v poměru muži versus ženy 40:60, se používá také z důvodu větší dosažitelnosti 

ženského publika, a dále také z důvodu nižší validnost informací získaných právě od ženského publika. 
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výzkumu a jeho závěrů je důležité, aby ve výzkumu byli zahrnuti právě 

respondenti, kteří rozhlasové stanice aktivně poslouchají a znají je, protože pak 

odpovídají se zájmem a jejich odpovědi jsou tak vypovídající. (Pokud bychom 

se ptali respondentů, kteří rozhlasové stanice neposlouchají a nemají na ně 

žádný názor, vypovídající hodnota jejich odpovědí by byla značně zkreslená. 

Podobný princip se používá i při testování hudby, kdy se písně, které respondent 

nezná, nehodnotí). 

 Lokalita – proto, aby bylo možné závěry výzkumu interpretovat jako obecné a 

výsledky výzkumu byly reprezentativní, byly na základě obecné typologie 

regionů (která byla ověřena obdobnými výzkumy v minulosti) vybrány určité 

lokality (regiony), které zastupují i ostatní regiony.
173

 Vedle regionů jako 

Plzeňský, Jihočeský, Moravskoslezský a kraj Vysočina, byl do výzkumu zahrnut 

i region „Východní Čechy“ (Královéhradecký a Pardubický kraj), a dále region 

Praha (včetně okresů Praha-západ a Praha-východ), kde jsou výsledky dle dříve 

provedených výzkumů vždy odlišné než ve zbylých regionech ČR. Zvolené 

lokality, kde se prováděl výzkum, byly cíleně rozloženy tak, aby obsáhly celou 

ČR (a obsáhly tak drobné místní a regionální odlišnosti), ale aby nebylo nutné 

provádět výzkum ve všech krajích v ČR (z důvodu úspory finančních 

prostředků). 

 

Uvedená kritéria a velikost vzorku, stejně jako zvolené lokality (kde proběhl 

sběr dat), měly za úkol zaručit dostatečnou reprezentativnost zkoumaného vzorku 

i samotného výzkumu tak, aby výsledky výzkumu bylo možné obecně interpretovat, 

případně na jejich závěry navázat v praxi nebo je použít jako základní data pro další 

výzkum. Finální kvótní výběr vzorku tak, jak byl zadán výzkumným agenturám, 

prezentuje tabulka 6:  

                                                 
173

 Obecná typologie regionů pro obdobný druh výzkumů je používaná výzkumnými agenturami, které 

prováděly sběr dat (TNS AISA a MEDIAN), a které navrhly typologii regionů i v případě tohoto 

výzkumu  Cílem bylo, aby vybrané lokality splňovaly jednak design výzkumu, dále pak zvolené lokality 

a celkový počet lokalit byl takový, aby výsledky mohly být reprezentativní a mohly být zobecněny.  
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Tabulka 6: Zadaný kvótní výběr zkoumaného vzorku 

počty

% z 

celku

700 100%

muži 280 40%

ženy 420 60%

20 – 29 let 189 27%

30 – 39 let 189 27%

40 – 49 let 189 27%

50 – 54 let 133 19%

Praha 200 28,50%

Plzeňský kraj 100 14,50%

 Jihočeský kraj 100 14,50%

Východní Čechy 100 14,50%

Vysočina 100 14,50%

Moravskoslezský 

kraj 100 14,50%

Lokality

CELKEM

Kvóty

Celkem

Pohlaví

Věk

 

Zdroj: autor práce 

Rekrutování respondentů, kteří se následně dostavili na určené místo ve 

stanovené lokalitě, probíhalo za pomoci techniky CATI
174

 - „Technologie CATI je 

rozšířenou metodou pro výzkum poslechovosti rozhlasu ve většině evropských zemí, 

její předností je, že umožňuje elektronický záznam odpovědí do CATI dotazníku“
175

, 

kdy oslovené výzkumné agentury použily speciální počítačový program, který 

automaticky generuje telefonní čísla (která jsou uložena v databázi) a vyškolení tazatelé 

                                                 
174

 CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing je kvantitativní metoda sběru dat. Jedná se o 

standardizovaný rozhovor při které tazatel dotazuje respondenta v telefonickém rozhovoru a odpovědi 

ukládá přímo do PC. 
175

 TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M., Metody výzkumu médií. s. 194.  Vyd     –  ra a    ortál, 
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oslovují respondenty, kterým se dovolaly, dotazují se jich na předem dané otázky, tak 

aby jednak vyhovovaly předem určenému kvótnímu výběru, a jednak aby prošly 

stanoveným filtrem. Rekrutování respondentů probíhalo tímto způsobem do té doby, 

než byl naplněn stanovený kvótní výběr. Vybraní respondenti z jednotlivých lokalit pak 

byli pozváni ve stanovený čas do určených prostorů, kde probíhal samotný výzkum 

zmíněnou metodou CAPI. 

 

 

5.3 Technika sběru dat 

 

Pro kvantitativní výzkumy se používají standardizované postupy techniky 

sběru dat. Mezi běžně uváděné patří podle Reichela pozorování, dotazníkové šetření, 

rozhovor, experiment a studium dokumentů.
176

 U kvantitativných výzkumů se převážně 

využívá technika pomocí dotazníku, která patří mezi nejrozšířenější a 

nejpropracovanější. Příprava dotazníku i jeho zpracování je v podstatě velmi rychlé, pro 

respondenta je metoda vstřícná, protože pro něj představuje poměrnou anonymitu a také 

mu dává čas na rozmyšlenou. Klade také nízké nároky na počty výzkumníků. Dotazník 

obsahuje otázky, na které vybraný respondent odpovídá, a mohou být, jak uvádí Olecká 

a Ivanová, tohoto typu: 

1) Otevřené – volná tvorba odpovědí, dává podnět k zamyšlení, ovšem představuje 

obtíže ve zpracování – představuje nutnost dodatečné kategorizace – toto dotazování 

je náročné,  

2) Polouzavřené – varianty odpovědí předem stanovíme a na konec se ptáme na 

doplnění našich nabídnutých variant – jiná odpověď,  

3) Uzavřené – musí představovat soubor vyčerpávající všechny možné alternativy 

odpovědí, všechny kategorie se musí navzájem vylučovat, snadná zpracovatelnost, 

snadné vyplnění otázky. Špatně sestavené kategorie vedou k tomu, že respondent 

nemusí nabízené alternativy považovat za výstižné a přesné, a odpovědět špatně. 

a) Dichotomické – dvě varianty odpovědí (ano x ne) 

b) Polytomické, výběrové – výběr jedné alternativy 

c) Polytomické, výčtové – výběr více alternativ 

                                                 
176
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d) Polytomické, vylučovací – výběr jedné alternativy, kterou vyloučíme 

e) Polytomické, stupnicové – určuje pořadí variant 

f) Komparativní – kombinuje výčtové a stupnicové 

g) Filtrační – eliminuje osoby, které nemají ke zkoumanému problému co říci 

h) Nepřímé – při choulostivých otázkách – ptáme se na názor celé skupiny – 

očekáváme, že respondent promítne svůj názor 

i) Kontrolní – ověřují věrohodnost odpovědí 

j) Projekční – ptáme se zdánlivě na postoje jiných osob, a předpokládáme, že se 

respondent s osobou ztotožní 

i) Test nedokončených vět 

ii) Bublinové testy 

iii) Anekdotické otázky – forma krátkého příběhu, kdy má respondent 

rozhodnout, který z hrdinů má pravdu“
177

.  

 

Jak je patrné, tvorba správných otázek v dotazníku je alfou a omegou 

úspěšného výzkumu. Podle Reichela jsou při tvorbě otázek důležité tři základní aspekty. 

První aspekt zní: „Zásadou číslo jedna je srozumitelnost otázky“ (otázky musejí být 

srozumitelné pro každého), druhým aspektem je „rozdíl mezi konotací a denotací 

pojmu“ (kdy je při tvorbě otázek nutné mít v patrnosti, že u otázky zkoumající např. 

spravedlivost nebo pravdu budou odpovědi od každého respondenta různé, protože 

každý si pod touto otázkou představuje něco jiného). A třetí aspekt pro tvorbu správné 

otázky dle Reichela: „... závisí na formulační obratnosti tvůrce.“
178

 Pro úspěšné 

vyplnění dotazníku je také důležitá grafická úprava a zásadní je jeho časová 

nenáročnost. Ta by měla být maximálně 30 minut. 

Další uvedenou a hojně používanou technikou sběru dat je rozhovor (nebo také 

interview). Tato technika se hojně využívá v mnoha vědních oborech např. pedagogika, 

psychologie aj., a samozřejmě i v sociologii. Rozhovor je používán jak v kvalitativních, 

tak i kvantitativních postupech, kde se odlišuje hlavně mírou standardizace. 

„V kvantitativních přístupech se nejčastěji používá rozhovor standardizovaný. U něj 

jsou nejen předem předepsány formulace dotazů a jejich pořadí, ale také varianty 

odpovědí. Tvoří je totiž především plně standardizované, tj. uzavřené otázky, jen občas 

                                                 
177
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několik málo otázek polouzavřených a velice zřídka pár otevřených, volných. Časový 

rozsah je rámcově určen a informant, zde častěji označovaný jako respondent, je o něm 

předem informován.“
179

 Takový rozhovor se provádí jednak např. v místě bydliště nebo 

ve veřejných prostorech (restaurace, sály, atd.). Přestože standardizace rozhovoru 

neposkytuje respondentovi (ale i tazateli) velkou míru svobody při odpovědích a také 

není možné dostat podrobné, hlubinné informace. Pro potřeby kvantitativního výzkumu 

to není potřeba, protože zde je cílem oslovit co největší skupinu respondentů a od nich 

shromáždit co nejvíce údajů, které jsou poměrně dobře porovnatelné a utříděné a dají se 

zobecnit na celou populaci. V dnešní době se u kvantitativních výzkumů častěji 

používají (ať už kvůli rychlosti, snadnějšímu zpracování nebo ceně) novější technické 

modifikace standardizovaného rozhovoru, při kterých se používají současné technické 

prostředky, rozhovor není veden jen „face to face“, ale pomocí telefonu (metoda CATI), 

kdy tazatel provádí rozhovor s respondentem za pomoci počítače, kam zapisuje 

odpovědi respondentům. V tomto případě je nutná tazatelská síť nahrazena telefonní 

databází a respondenti se vybírají náhodně tak, aby byl naplněn stanovený kvótní výběr 

daného výzkumu. Základní nevýhodu metody CATI, že se nedá použít pro zkoumání 

vizuální prostředků. Dalšími modifikacemi standardizovaného rozhovoru jsou metody 

CAPI (Computer Asisted Personal Interviewing), CAWI (Computer Asisted Web 

Interviewing), CASI (Computer Asisted Self- Interviewing). 

 Když se připravoval výzkum, který byl následně použitý pro potřeby této 

rigorózní práce, byly zohledněny všechny metody a možnosti tak, aby výsledky 

výzkumu reflektovaly stávající situaci a podávaly relevantní použitelné údaje. Proto 

byla věnována enormní pozornost při designování výzkumu a hlavně přípravě dotazníku 

a samotných otázek, jaké budou zvoleny metody výzkumu, jaký se použije typ otázek, 

jaká bude jejich formulace, atd. Po dlouhé a zralé úvaze, po konzultacích s výzkumnými 

agenturami, zkušenostech autora s podobnými typy výzkumů a pilotním ověření, byly 

zvoleny kombinace jak výzkumných metod, tak typů otázek. Vybraná kombinace by 

měla co nejlépe (v rámci stejných nebo podobně velkých kvótních parametrů a velikosti 

zkoumaného vzorku) přinést kvalitní a zejména vypovídající výsledky a závěry 

stanoveného cíle výzkumu.  

                                                 
179

 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada 
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Ve výzkumu byla finálně použita kombinace metod CATI a CAPI, kvůli 

výhodnosti těchto metod pro určité části výzkumu. Metoda CATI byla použita pro 

rekrutaci respondentů, a to kvůli značné výhodnosti při: 

 úspoře času při oslovení možných respondentů,  

 ceně samotné rekrutace,  

 velké telefonní databázi výzkumných agentur,  

 dobrým zkušenostem z minulých výzkumů.
180

  

 

Metoda CAPI byla použita pro samotné standardizované interview 

s vybranými respondenty. Tato metoda (přestože pro samotné interview by mohla být 

použita i metoda CATI) byla zvolena kvůli své hlavní výhodě (oproti CATI), a to proto, 

že respondent má motivaci zúčastnit se výzkumu a chce a může nerušeně odpovídat na 

připravené otázky (a není jak v případě metody CATI zastižen tazatelem, který mu za 

pomoci telefonu klade zadané otázky, např. při nějaké činnosti, kvůli které se 

respondent nemůže na odpovědi řádně soustředit, nebo proto, že např. nemá tolik času, 

nebo telefonní spojení nemá patřičnou technickou kvalitu, atd.). Dalšími zásadními 

výhodami metody CAPI je, že tazatel je osobně přítomen, vysvětlí respondentovi, jak 

bude rozhovor probíhat, zodpoví mu případné dotazy a provede jej dotazníkem.  

Výzkum probíhá ve vhodném a klidném prostředí, respondent má dostatek času, aby si 

mohl v klidu otázky přečíst a odpovídat. Díky těmto skutečnostem jsou výsledky 

výzkumu za pomoci metody CAPI více vypovídající. Ve speciálním softwarovém 

programu byl připravený speciálně vytvořený strukturovaný dotazník. I při tvorbě 

dotazníku bylo hlavním cílem vybrat nejvhodnější typ a formulaci otázek tak, aby 

výsledky výzkumu odpovídaly co nejvíce realitě a bylo možné je zobecnit, případně 

také dále aplikovat. Dotazník obsahoval jednak otázky filtrační, otázky uzavřené 

(polytomické výběrové a výčtové), ale i (pro standardizovaný dotazník méně typické) 

otázky otevřené. Právě typ otevřených otázek byl vybrán po zralé úvaze a po konzultaci 

s výzkumnou agenturou (kvůli náročnému zpracování odpovědí, které jsou různorodé a 

musejí se dodatečně kategorizovat) pro zjištění hlavního cíle výzkumu. Největší 

výhodou otevřených odpovědí je, že na ně dostáváme spontánní odpovědi. Dle názoru 
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autora práce bylo pro zjištění hlavního cíle výzkumu klíčové, aby respondenti vyjádřili 

spontánní názor na to, co je faktický důvod preference regionálních nebo celoplošných 

rozhlasových stanic a nebyli (v tomto případě použitím uzavřených otázek a 

definovanými alternativami odpovědí) „nuceni“ k určité odpovědi. Přestože při 

vyhodnocení odpovědí dochází k dodatečné kategorizaci (a všechny varianty odpovědí 

se nakonec přiřadí do některé z vytvořených kategorií), je spontánnost odpovědí 

důležitá pro konečné výsledky a hodnocení výzkumu. Spontánní výrok respondenta 

obsahuje to, co má k danému tématu respondent v tzv. „top of the mind“, tedy jedná se 

o subjektivní dominantní pozici výroku, který se jako první (případně druhý a třetí) 

spontánně vybaví k dané otázce. To samozřejmě odráží důležitost daného výroku 

v respondentově mysli a tato priorita má největší vypovídající hodnotu. Dále možnost 

spontánních odpovědí může odhalit téma nebo okruh témat, která by nebyla v případě 

použití uzavřených otázek nabízena v alternativách odpovědí. Právě pro tyto nesporné 

výhody byly otevřené otázky použity pro zjištění hlavního cíle výzkumu bez ohledu na 

to, že zpracování jejich odpovědí je náročnější. Pro potřeby dalších zjištění ve výzkumu 

již nebylo nutné použití otevřených otázek a jako daleko výhodnější byla aplikace 

uzavřených otázek. Proto dále dotazník (mimo segmentančních otázek využitých 

v úvodu) obsahuje uzavřené otázky, a to polytomické výběrové v případě dotazu na 

respondenty ohledně preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice, a 

polytomické výčtové v případě dotazů na respondenty ohledně místa a použitého 

zařízení pro poslech regionálních/celoplošných stanic. Použití vhodné kombinace 

otevřených a uzavřených otázek v dotazníku, tak dává výsledkům větší relevantnost a 

možnost je využít v praxi pro reálné potřeby soukromých regionálních rozhlasových 

stanic.   

Dotazník byl součástí speciálního programu, který respondenty provedl celým 

dotazníkem a měl za úkol eliminovat nevýhody, které metoda sběru dat pomocí 

dotazníku má, např. aby respondent odpověděl na všechny otázky. Dále pak tento 

speciální program kontroloval čas, za jak dlouho respondent odpověděl na určenou 

otázku. Pokud by respondent například odpovídal na otázky velmi rychle, případně na 

většinu otázek vždy stejně, byl by vyřazen z výzkumu, protože by bylo možné se 

domnívat, že neodpovídal na otázky svědomitě a pravdivě, a že chtěl jen rychle ukončit 

dotazování. Dalším nástrojem, jak podpořit správné vyplnění dotazníků a dostat tak 

správné údaje v rámci výzkumu, byla finanční motivace respondentů za správné 

vyplnění dotazníku. Tazatel dále v místě konání dohlédl (a kontrolou průkazu totožnosti 
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ověřil), aby dotazník vyplnil vždy správný respondent, který byl dopředu vybrán a 

odpovídal tak určenému kvótnímu vzorku. Tímto postupem byly omezeny další 

nevýhody dotazníkového šetření a to, že dotazník vyplňuje správná osoba, které se 

výzkum týká. Tím, že respondenti vyplňovali dotazník na určeném místě a do 

připravených PC nebo tabletů, se poté vyloučila nevýhoda nízké návratností dotazníků.  

 

 

5.4 Postup a fáze výzkumu  

 

Výzkum jako takový, má určitý postup a skládá se z několika fází, které na 

sebe vzájemně navazují. Na začátku bylo potřeba formulovat výzkumný problém, což: 

„ ... je soubor či vlastně baterie otázek, které mají následující funkce: 

 organizují projekt a dávají mu směr a koherenci, 

 vymezují projekt a určují jeho hranice, 

 udržují zaměření výzkumníka na vlastní cíle projektu, 

 poskytují rámec pro sepsání projektu problému. 

 Poukazují na data, která budou pro projekt zapotřebí, propojují zvláště empirické 

operace na úrovni konkrétních dat a datových indikátorů s více abstraktními 

koncepty, 

 Řídí sběr dat (jaká data jsou pro zodpovězení těchto otázek) a analýzu dat (jak 

budou data analyzována, aby se získaly odpovědi na otázky).“
 181

 

 

Jakmile byl stanoven výzkumný problém a otázky, byl vytvořen projekt 

výzkumu. Ten v sobě zahrnoval postup celého výzkumu a také odpovědi na tyto 

základní otázky: Co – se bude zkoumat, Kdo – se bude na výzkumu podílet, Kde – se 

bude výzkum provádět, Kdy – v jakém časovém rozmezí se bude výzkum provádět, Jak 

– jakou metodou bude výzkum prováděn a Za kolik – jaká bude finanční náročnost 

výzkumu. Při tvorbě projektu výzkumu byly některé z otázek jasné a naformulované 

autorem výzkumu již od začátku (např. Co se bude zkoumat, Jak a Kde se bude výzkum 

provádět), na některé otázky bylo nutné najít nejvhodnější řešení (např. Kdo bude sběr 

                                                 
181 PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. s. 44. ISBN 978-80-7367-468-7.  
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dat provádět, Kdy se provede sběr dat a následně vyhodnotí a Kolik bude výzkum stát). 

Samotný postup pak vypadal takto: 

 formulování výzkumného problému a otázek, 

 stanovení cíle výzkumu a hypotéz, 

 vytvoření projektu výzkumu, 

 výběr techniky sběru dat – (použita CATI a CAPI), 

 výběr realizátora sběru dat – (agentury TNS AISA a MEDIAN), 

 vytvoření dotazníku, 

 odzkoušení funkčnosti dotazníku v pilotní zkoušce, 

 samotný sběr dat (proveden v průběhu roku 2014), 

 export výsledků v dohodnutém datovém formátu (výstupy ve formátu Excel), 

 analýza výsledků výzkumu, 

 interpretace závěrů výzkumu. 

 

Výzkum byl od začátku koncipován tak, aby jeho závěry mohly být použity 

v praxi a pomohl řešit základní otázku soukromých regionálních rozhlasových stanic. 

A to jejich reálnou existenci v současné době a blízké budoucnosti. Tvorba dotazníku a 

jeho typ, formulace a posloupnost otázek byly vytvářeny tak, aby splnily tři základní 

požadavky výzkumu: 

 Validitu – výsledek výzkumu opravdu bude odpovídat tomu, na co jsme se 

dotazovali. 

 Reliabilitu – výsledky výzkumu jsou relevantní a spolehlivé, při opakování 

bychom dostali stejné výsledky. 

 Možnost zobecnění výsledků výzkumu na trh (populaci) – výsledky výzkumu 

mají být aplikovány v praxi. 

 

Validitu se podařilo zvýšit (přestože byl použit kvantitativní výzkum) použitím 

otevřených otázek v určité části dotazníku, kde respondenti nemuseli vybírat 

z omezeného počtu variant odpovědí, ale mohli odpovídat přirozeně, jak uznali za 

vhodné. Vysoká reliabilita by měla být zaručena použitím kvantitativní metody 

výzkumu a při opakování výzkumu na stejně strukturovaném vzorku a za stejných 

podmínek by měly být výsledky stejné. Možnost zobecnění výsledků výzkumu na 
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obecný trh (danou populaci) je dána díky použití kvantitativního výzkumu a také 

velikostí a zvolenou strukturou vzorku, která je reprezentativní.  

Samotná struktura dotazníku vypadala takto: 

 úvod, 

 série filtračních (selektivních) otázek (tato část byla použita jak při rekrutaci, tak 

i při samotném interview) – mají za úkol vyfiltrovat správné respondenty a také 

za jejich pomoci kategorizovat data (dle pohlaví, věku, poslechu rozhlasových 

stanic v kategorii včera a posledních sedmi dnech), 

 výzkumné otázky, 

 uzavřená otázka (polytomická výběrová) – preference regionální versus 

celoplošné stanice, 

 otevřené otázky – důvod poslechu regionální/celoplošné stanice na základě 

spontánního uvedení tří výhod a nevýhod, 

 uzavřené otázky (polytomické výčtové) – místo poslechu a zařízení využívané 

k poslechu regionální/celoplošné stanice, 

 závěr. 

  

Dotazník samotný, kromě úvodních a závěrečných formulací, obsahuje celkem 

8 výzkumných otázek: 

 Otázka č. 1 – „Prosím zaškrtněte. Jste: muž/žena“ – tato otázka zjišťuje 

genderové informace o respondentech. Dalším jejím úkolem je naplnění 

stanoveného kvótního výběru a slouží samozřejmě ke genderové kategorizaci. 

(Typ otázky: Uzavřená otázka – dichotomická). 

 Otázka č. 2 – „Prosím vypište Váš věk.“ – úkolem této otázky je zjistit přesný 

věk respondenta, který je důležitý pro naplnění zadaného kvótního výběru, 

věkové kategorizaci, která dále stejně jako Otázka č. 1 poslouží k dalším 

sekundárním analýzám ve výzkumu. (Typ otázky: Otevřená). 

 Otázka č. 3 – „Kolik času věnujete v průměru během typického pracovního dne 

(pondělí–pátek) poslechu rádia?“ – tato otázka zjišťuje průměrnou dobu 

strávenou posloucháním rádia. Pro výzkum je jednou ze zásadních, protože 

selektuje respondenty a ponechává ve výzkumu jen takové, kteří poslouchají 

rádio denně a dostatečně často, jsou tedy relevantní se k výzkumu vyjadřovat. 

Otázka nabízí 6 možností odpovědí a do otázky je zařazen filtr, který ukončí 
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rozhovor, pokud by respondent poslouchal rádia méně než půl hodiny nebo půl 

hodiny až hodinu v běžném pracovním dni. (Typ otázky:  Uzavřená - filtrační). 

 Otázka č. 4 – „Prosím, zaškrtněte názvy všech rozhlasových stanic, které jste 

poslouchal(a) v posledních 7 dnech. Je možné zaškrtnout více než jedno rádio.“  

Otázka obsahuje vždy regionální verze, kde je výčet stanic, které vysílají 

v daném regionu. Otázka č. 4 má dvě funkce. Za prvé zjistit, jaké stanice 

respondenti poslouchají v daném regionu v parametru, který je obecně stanoven 

a pravidelně měřen v Radioprojektu, tedy v posledních 7 dnech (Weekly Reach 

– WR), za druhé má zjistit znalost označených stanic, protože respondenti 

uvádějí i stanice, které de facto nemusí v posledních 7 dnech poslouchat, ale 

znají je a tudíž se jim při zodpovídání otázky vybaví. Dále otázky tohoto typu 

zjišťují marketingovou podporu stanice, tedy jak jsou stanice aktivní v off air 

promotion. (Typ otázky: Uzavřená – polytomická výčtová). 

 Otázka č. 5 – „Kterou rozhlasovou stanici posloucháte nejčastěji? Prosím, 

zaškrtněte pouze jednu odpověď.“ – stejně jako otázka č. 4 má i otázka č. 5 

regionální verze s výčtem stanic, které vysílají v daném regionu. Jelikož 

respondent musí zaškrtnout pouze jednu odpověď, otázka zjišťuje oblíbenost 

dané stanice (stanici, kterou má respondent nejraději i nejčastěji ji poslouchá, 

pokud mu v poslechu nebrání nějaké další okolnosti, které nemůže ovlivnit) a 

také zjišťuje kvalitu a oblíbenost programu. (Typ otázky: Uzavřená – 

polytomická výběrová). 

 Otázka č. 6 – „Prosím, řekněte nám, posloucháte raději stanice, které vysílají 

pouze ve Vašem regionu nebo stanice celoplošné (vysílající většinou z Prahy)?“ 

– zde začínají již samotné výzkumné otázky, které mají za cíl dostat taková data, 

která po následné analýze potvrdí nebo vyvrátí stanovené hypotézy. Cílem 

otázky č. 6 je zjistit, jaké rozhlasové stanice respondenti preferují, zda se jedná o 

regionální nebo celoplošnou stanici, nebo zda jejich preference ovlivňují jiné 

faktory a jestli je pro ně rozhodující to, zda poslouchají regionální nebo 

celoplošnou stanici. Otázka obsahuje 3 možnosti výběru. (Typ otázky: Uzavřená 

– polytomická výběrová). 

 Otázka č. 7 – „Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší výhody a 

nevýhody regionálních stanic a naopak, jaké jsou 3 největší výhody a nevýhody 

celoplošných stanic.“ Otázka č. 7 je v dotazníku fakticky rozdělena na dvě 



   

 

84 

  

podotázky (7a, 7b), kdy podotázka 7a zaznamenává spontánní výroky 

respondentů ohledně 3 největších výhod regionálních a 3 největších výhod 

celoplošných stanic. Podotázka 7b naopak zaznamenává spontánní výroky 3 

největších nevýhod pro každý z obou typů stanic. Otázka č. 7 má ve výzkumu 

zásadní úlohu, protože odpovědi a následné výsledky z této otázky přinesou 

závěry, které budou mít podstatný vliv na hlavní cíl výzkumu. (Typ otázky: 

Otevřená). 

 Otázka č. 8 – „8a. Prosím, řekněte nám, kde posloucháte regionální stanice. 8b. 

Prosím, řekněte nám, kde posloucháte celoplošné stanice“ – jak je patrné, otázka 

č. 8 je znovu rozdělena na dvě podotázky (8a, 8b), kde každá z podotázek 

zaznamenává výroky pro regionální nebo celoplošné stanice. Otázka č. 8 zjišťuje 

za prvé, kde respondenti poslouchají rozhlasové stanice, za druhé jaké technické 

zařízení používají pro poslech regionálních nebo celoplošných stanic (zda se 

díky rozvoji nových zařízení a platforem šíření rozhlasu mění technická zařízení 

pro poslech rozhlasu). Zde byla zvolena baterie (matice) otázek, protože 

umožňuje sjednotit více otázek k určitému tématu a matice je pro respondenty 

srozumitelná a graficky přehledná. Baterie otázek je tvořena dvěma typy 

uzavřených otázek: první část tvoří otázka dichotomická a druhou část tvoří 

otázka polytomická stupnicová. 

 

Celkový počet otázek v dotazníku a jejich formulace by měly zajistit relevantní 

data a potažmo závěry, které mají odpovědět na základní otázku výzkumu a potvrdit či 

vyvrátit stanovené hypotézy. Počet respondentů a rozsah území, ve kterém se výzkum 

prováděl, pro změnu zaručí reprezentativnost dat. Samotné vyhodnocení výsledků 

výzkumu bude prováděné jednak na jednotlivé regiony a následně se výsledek zobecní 

na celou republiku.   

Predikuje se, že výsledky v jednotlivých regionech ČR budou velmi podobné, 

vyjma pražského regionu, který je i v mnoha jiných ohledech odlišný od zbytku celé 

ČR. Dalším důležitým aspektem výzkumu je, že díky použití otevřených otázek 

respondenti uvedou, co přesně je při poslechu regionálních stanic pro ně důležité a 

stanice tak mohou tyto sekundární výsledky použít při přípravě programu, tyto určité 

podněty pak více rozvíjet a nabídnout je svým posluchačům v lepší kvalitě i četnosti. 

Jelikož autor práce vytváří program pro rozhlasové stanice více než 20 let, uvědomuje 

si, jak velmi cenné jsou informace takového druhu pro tvorbu programu, obzvláště 
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v dnešní překotné době, kdy se mění klasická masová média, a vztah mezi médii a 

konzumenty jejich obsahu. Díky personifikaci technických zařízení (vysvětleno na 

příkladu rozhlasových stanic – přijímala nejprve vysílání větší skupina posluchačů skrze 

jeden rozhlasový přijímač nejčastěji ve veřejném prostoru, později měla jeden 

rozhlasový přijímač většinou rodina či určitá skupina lidí, a až tranzistorové přijímače a 

jejich postupná miniaturizace umožnila mít v rodině více přijímačů, případně u každého 

jejího člena), která umožňují obsah přijímat, konzumovat a také dále sdílet, zůstává 

stále nejdůležitější samotný obsah. To, jakým způsobem se dostane k uživateli je 

různorodé, nicméně má to určité společné znaky: 

 musí to být co nejjednodušší, 

 musí to být rychlé, 

 musí to být nejlépe zadarmo nebo co nejlevnější, 

 musí to být zábavné. 

 

To vše zatím rozhlas jako takový splňuje, ale pokud chce i nadále oslovovat 

(i když to bude v budoucnu asi stále obtížnější) také mladou generaci,  která žije odmala 

v digitálním prostředí a platforma klasického rozhlasu pro ni není dost atraktivní, bude 

nutné, aby rozhlas začal být aktivní také v digitálním prostředí např. pomocí aplikací 

pro poslech klasického vysílání nebo speciálních internetových kanálů, ale také 

aktivitou na sociálních sítích. Dnešní převážně mladí lidé chtějí být více aktivní, 

participující, čím dále více chtějí ovlivnit možnost samotného výběru obsahu, než být 

jen pasivním konzumentem předloženého obsahu. Na druhou stranu obrovské množství 

vesměs volného obsahu vyvolává potřebu jistého výběru pro určitou skupinu, který je 

dnes více než na mediálních institucích na internetu závislý na tzv. „Opinion 

leaderech“, kteří vytvářejí se svými následovníky tzv.“ Opinion leadership“
182

. Dnes si 

digitální prostředí vytváří své vlastní celebrity a hvězdy, které díky volnosti internetu po 

celém světě dosahují i mnohamilionové sledovanosti, jaké by v rozhlase nebo v televizi 

nikdy nedosáhly. Ty potom ovlivňují další miliony konzumentů jejich obsahu. Rychlost 

a někdy nízké počáteční investice či poloprofesionální až začátečnické pojetí, dává 

možnost prosadit se lidem, kteří by v klasických médiích takovou šanci jen těžko 

dostali. 

                                                 
182

 Katz, Elihu; Lazarsfeld, Paul F.: Personal influence [online]. (E. ed.). New York: Free 

Press.1957. [cit. 2015-06-19].  dostupné z www: 

http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1279&context=asc_papers  
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Přestože rozhlas splňuje většinu výše uvedených podmínek, ztratil kredit 

nejrychlejšího média (dříve platné pravidlo: v tisku se to dozvím až zítra, v televizi až 

večer, v rádiu už tuto hodinu, již dnes neplatí), který převzal v dnešní době internet. 

K tomu můžeme přidat další nevýhodu (oproti televizi nebo internetu), a sice, že rozhlas 

jako auditivní médium nezprostředkovává svým spotřebitelům obrazový vjem, což je  

v dnešní době značná nevýhoda, protože tato doba je aktuálně vnímána jako doba 

s dominancí obrazů tzv. Ikonosféra
183

. Je tedy zřejmé, že pro rozhlas je situace 

v současnosti značně komplikovaná. Přes tyto skutečnosti si rozhlas vede stále dobře, 

což potvrzují výsledky měření poslechovosti Radioprojekt kumulované za rok 2014 

v kategorii „rozhlas celek“. Nadále oslovuje stále velkou část veškeré populace v ČR, a 

to ve všech věkových skupinách – viz následující graf 2, který zobrazuje počet 

posluchačů a jejich procentuální zastoupení ve věkových skupinách. Celkem rozhlas 

oslovuje 7 396 000 lidí, což je 84 % populace ve věku 12–79 let. 

Graf 2: Velikost a výběr zkoumaného vzorku 
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Zdroj: STEM/MARK-MEDIAN, SKMO Radio Projekt  Období - 1. 1. 2014 - 31. 12. 

2014, Pondělí–Neděle, Cílová skupina: 12–79 let, Rozhlas celkem, 30 000 respondentů 

                                                 
183

 Ikonosféra – prostředí s dominancí obrazu. Dominanci obrazu popsal francouzský spisovatel a filozof 

Régis Debray v rámci rozdělení společenského vývoje ve třech etapách které nazval „mediasférami“. Jsou 

to: „logosféra“, „grafosféra“ a „videosféra“. 
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6 VÝSLEDKY 
 

Jakmile byla dokončena všechna interview ve všech určených regionech a byl 

naplněn stanovený kvótní výběr, výzkumné agentury začaly sebraná data zpracovávat. 

V zadání, které výzkumné agentury obdržely, bylo určeno, že sebraná data dodají ve 

výstupech, které budou v tabulkách ve formátu .xls nebo .xlsx. Výstupy dle zadání 

obsahovaly kategorizované údaje: 

 jednotlivé zkoumané regiony: Praha, (Praha-západ a Praha-východ), Plzeňský 

kraj, Jihočeský kraj, Východní Čechy (Královéhradecký a Pardubický kraj), kraj 

Vysočina a Moravskoslezský kraj, 

 rozřazené věkové struktury: 20–29 let, 30–39 let, 40–49 let, 50–54 let, 

 genderové rozložení: muži, ženy. 

 

Protože ve výzkumu byly použity otevřené otázky, jsou v nezpracovaných 

výstupech zaznamenány všechny výroky od respondentů. Při zpracování dat byly 

ponechány všechny originální výroky vyjma těch, které vyjadřovaly podobný názor 

nebo byly určitým synonymem a daly se tak přiřadit k již stávajícím výrokům. Tím 

způsobem de facto došlo k určité kategorizaci výsledků těchto otevřených otázek. Takto 

zpracované výstupy umožňují i další sekundární analýzy výsledků, i když v některých 

detailnějších výběrech je validita výsledků nižší, tudíž je potřeba výsledky podle toho 

správně interpretovat.  

Další fází při zpracování dat je nutná kontrola výsledků šetření. Je nutné zjistit, 

zda data nevykazují neobvyklé odchylky, zda byla z dotazníku přenesena a uvedena 

správná data k daným kritériím. Za správnost dat a jejich kontrolu ručí a odpovídají 

výzkumné agentury, které sběr dat provedly. Nicméně i autor práce před samotnou 

analýzou a interpretací výsledků výstupy zevrubně překontroloval, zda nevykazují 

nějakou chybu nebo nesrovnalost. Celkové nastavení výzkumu a použití otevřených 

otázek v dotazníku zaručily jak vysokou validitu výsledků, tak i její vysokou reabilitu, 

tudíž je možné považovat výsledky za reprezentativní, a následné analýzy a jejich 

budou mít vypovídající hodnotu. Takové výsledky je možné jak interpretovat, tak 

případně využít v praxi.  
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Dodané výstupy dále obsahovaly demografické údaje, které zobrazovaly údaje 

o zadaném kvótním vzorku a reálně naplněném kvótním vzorku. Velikost a přesnou 

strukturu vzorku tak, jak byl naplněn výzkumnými agenturami, zobrazuje tabulka 7, 

která zároveň deklaruje, že kvótní vzorek byl naplněn podle zadaných vstupních kritérií 

s případnou povolenou odchylkou. 

Tabulka 7: Naplnění a struktura zkoumaného vzorku 

počty

% z 

celku Počty

% z 

celku

700 100% 706 100%

muži 280 40% 278 39%

ženy 420 60% 428 61%

20 – 29 let 189 27% 183 26%

30 – 39 let 189 27% 198 28%

40 – 49 let 189 27% 198 28%

50 – 54 let 133 19% 127 18%

Praha 200 28,50% 201 28,50%

Plzeňský kraj 100 14,50% 101 14,30%

 Jihočeský kraj 100 14,50% 102 14,40%

Východní Čechy 100 14,50% 103 14,60%

Vysočina 100 14,50% 99 14%

Moravskoslezský 

kraj 100 14,50% 100 14,20%

Lokality

CELKEM

Kvóty Struktura vzorku

Celkem

Pohlaví

Věk

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky z výstupů a dat dodaných od 

výzkumných agentur, a to ve stejné formě a struktuře, které autor implementoval do jím 

vytvořených speciálních tabulek pro potřeby této rigorózní práce. V podkapitole 6.1 

budou prezentována připravená data ze všech regionů, která budou tříděna podle 
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kritérií. Ta je možné interpretovat pouze z celkových výsledků, protože při dalším 

třídění by byly vzorky respondentů nízké a takto předkládané výsledky by nebyly 

reprezentativní. V následujících podkapitolách (6.2–6.7) jsou prezentována data 

z otázek č. 6, č. 7 a č. 8 z jednotlivých regionů. Předkládané výsledky, jak regionální, 

tak i celkové u otázek č. 7, obsahují vždy možnosti: neví, bez odpovědi. Tyto výroky 

jsou uvedeny vždy na konci uváděných tabulek a jejich procentuální podíl nebyl 

započítán do výsledného pořadí v každé tabulce. Nicméně na velikost procentuálního 

podílu byl brán zřetel. Pokud byl podíl větší než 30 %,
184

 je to viditelně označeno 

v samotných tabulkách. Při následných analýzách a závěrech bude tento údaj vždy 

viditelně označen a bude mít vliv na komentář výsledků, navíc se promítne do hodnot 

uvedených v celkových výsledcích. Výsledky, které jsou vztažené k hlavnímu a 

sekundárním cílům této práce, budou prezentovány v 7. kapitole této práce.  

 

 

6.1 Celkové výsledky 

 

V úvodu jsou prezentovány určité celkové výsledky za všechny zkoumané 

regiony. Jako první jsou zde uvedeny výsledky odpovědí na otázku č. 3, jejímž cílem 

bylo zjistit průměrnou délku poslechu rádia. Tato otázka navíc splnila filtrační funkci, 

měla z výzkumu vyloučit respondenty, kteří neposlouchají rádio dostatečně dlouho pro 

potřeby tohoto výzkumu (proto první dvě možnosti mají hodnotu 0 %).  

Tabulka 8: Průměrná délka poslechu rádia celkem 

O3. Kolik času věnujete v průměru během typického pracovního dne

 (pondělí – pátek) poslechu rádia?

Základ: všichni respondenti

Sloupcová % Celkem

muž žena

Počet respondentů 706 278 428

Méně než půl hodiny 0% 0% 0%

půl hodiny až hodinu 0% 0% 0%

1 - 2 hodiny 36% 39% 32%

2 - 4 hodiny 40% 36% 44%

4 - 6 hodin 11% 14% 9%

6 hodin a více 13% 11% 15%

Pohlaví

 

                                                 
184

 Tato hodnota byla nastavena jako hraniční vzhledem k velikosti celkového vzorku respondentů, a to 

po konzultaci jednak s oběma výzkumnými agenturami, tak se společností The Brand Support Company 

(obě mají dlouholeté a bohaté zkušenosti s kvantitativními výzkumy a jejich následnou interpretací, 

TBSC i s aplikací) tak, aby celkové výsledky mohly být reprezentativní a mohly být použity. 
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Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Uvedená data představují procentuální podíl, který prezentuje průměrnou dobu 

poslouchání rádia během běžného pracovního dne. Jak je z výsledků patrné, nejčastější 

průměrný poslech rádia jsou 2–4 hodiny, následovaný průměrnou délkou poslechu      

1–2 hodiny (když je bráno v potaz, že možnosti méně než půl hodiny a půl hodiny až 

hodinu nebyly kvůli již uvedeným důvodů do dat zahrnuty). Ostatní možnosti delší 

doby průměrného poslechu mají hodnoty, které jsou cca 3x nižší než nejčastěji uváděné 

možnosti, proto tvoří minoritní část. Výsledky dále ukazují, že ženská část publika 

poslouchá rádio déle, možnost 2–4 hodiny má větší procentuální podíl než u mužské 

části publika, které má naopak vyšší procentuální podíl u možnosti průměrného 

poslechu 1–2 hodiny. To samé potvrzují výsledky i u dalších dvou možností, kde ženská 

část publika je více zastoupena u eventuality 6 hodin a více (tedy poslouchá v průměru 

déle), zatímco mužská část publika je více zastoupena u možnosti 4–6 hodin. Uvedené 

výsledky korespondují s výsledky Radioprojektu za rok 2014, kdy průměrná délka 

poslechu rozhlasu celkem je 5 hodin denně
185

. 

Tabulka 9: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice celkem 

Q6 Posloucháte raději stanice, které vysílají pouze ve Vašem regionu,

nebo stanice celoplošné (vysílající většinou z Prahy)?

Základ: všichni respondenti

Sloupcová % Celkem

muž žena

Počet respondentů 706 278 428

Regionální 31% 32% 31%

Celoplošné 29% 29% 29%

Je mi to jedno 40% 39% 40%

Pohlaví

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Uvedené výsledky ukazují odpovědi na otázku č. 4, která se dotazovala 

respondentů na preferenci regionální nebo celoplošné stanice. Nabízela 3 možnosti 

odpovědí, kde respondenti mohli vybrat pouze jednu z nich. Z výsledků je zjevné, že 

žádná z možností nemá naprosto dominantní procentuální podíl, nicméně nejvyšší podíl 

má možnost Je mi to jedno, kterou zvolila více jak třetina respondentů. S 2 % rozdílem 

následuje volba Regionální před možností Celoplošné stanice. Výsledky tedy deklarují, 

že respondenti žádným zásadním rozdílem neprojevují „vztah“ nebo preferenci ani 

                                                 
185

 Zdroj: STEM/MARK-MEDIAN, SKMO Radio Projekt  Období - 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014, Pondělí – 

Neděle, Cílová skupina: 12-79 let, Rozhlas celkem, 30.000 respondentů.  Zdroj: osobní archiv autora 
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k jednomu typu uvedené stanice. Výběr poslechu určitého typu stanice se tedy 

u respondentů řídí jinými kritérii, kterým se bude autor věnovat v kapitole 7. Některá 

z těchto kritérií budou obsažena v odpovědích na otázky č. 7a, 7b a budou následně 

prezentována.  

Tabulka 10: Výhody regionální stanice celkem 

O7a Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší výhody regionálních stanic 

Sloupcová % Celkem

muž žena

Počet respondentů 706 278 428

informace / aktuality / zprávy - z regionu 62% 60% 62%

informace o dopravě / dopravní servis - z regionu, kvalitnější 21% 22% 21%

kultura / akce - v regionu 18% 15% 19%

dobré pokrytí / dobrý signál / dostupnost rádia 11% 12% 10%

informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější 10% 6% 12%

žádné 8% 9% 8%

hudba - lepší, větší výběr 7% 8% 7%

program - zábava, soutěže, celkově lepší 7% 7% 7%

počasí - v regionu 6% 5% 6%

znalost prostředí / regionu 5% 5% 5%

moderátoři - známější, z regionu 4% 4% 3%

reklamy - místní, z regionu 3% 4% 3%

jiné 2% 3% 2%

hudba - regionální 2% 3% 1%

moderátoři - lepší, kvalitnější, zajímavější 1% 1% 1%

širší pokrytí / více posluchačů 1% 1% 1%

hudba - modernější 1% 0% 1%

reklamy - méně 1% 1% 0%

neví, bez odpovědi 7% 8% 6%

Pohlaví

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Tabulka 10 prezentuje celkové výsledky výroků (na otevřenou) otázku č. 7a, 

kde měli respondenti spontánně vyjmenovat tři největší výhody celoplošné stanice. 

Tabulka opět prezentuje údaje i dle genderového členění.
186

 Celkové výsledky 

prezentují, že mezi největší výhody regionální stanice obecně patří podávané informace 

a zpravodajství z regionu, dále regionální servisní informace a kvalitní pokrytí. Detailní 

rozbor výsledků ukazuje, že více než 2/3 respondentů spatřuje největší výhodu 

regionální stanice ve výroku informace / aktuality / zprávy - z regionu. Je zde patrné, že 

regionální zpravodajství a informace patří jednoznačně mezi největší benefit regionální 

stanice. Mezi další výhody, které mají již podstatně menší hodnoty zastoupení, ale vyšší 

                                                 
186

 Procentuální hodnoty ve sloupci celkem jsou průměrem hodnoty ze sloupců muž a žena. To že 

hodnota ve sloupci celkem může být odlišná od průměru je způsobeno zaokrouhlením jednotlivých 

hodnot na celé čísla. To samé platí i pro další prezentované výsledky na otázky. 
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nebo rovno 10 %, patří tyto: informace o dopravě / dopravní servis - z regionu, 

kvalitnější, kultura / akce - v regionu, dobré pokrytí / dobrý signál / dostupnost rádia a 

informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější. Výzkum tedy ukazuje, že 

zejména regionální informace, jak zpravodajského, tak servisního charakteru, jsou 

největšími benefity pro případnou preferenci poslechu regionální stanice. Mezi další 

zjištěný benefit patří kvalitní pokrytí, jelikož určitá část respondentů si myslí, že 

regionální stanice mají výhodu právě v kvalitě pokrytí (dále však bude uvedeno, že 

tento benefit je více přiřazován spíše jako výhoda celoplošné stanice). Šestou nejvyšší 

hodnotu v pořadí vykazuje výrok žádné, který má v tomto případě negativní charakter. 

Respondenti tedy žádnou výhodu regionální stanici nepřiřazují. Hodnota výroku neví, 

bez odpovědi je v tomto případě na hodnotě 7 %, je tedy nízká a v nastavené toleranci 

žádným způsobem nedevalvuje prezentované výsledky. 

Tabulka 11: Výhody celoplošné stanice celkem 

O7a Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší výhody celoplošných stanic 

Sloupcová % Celkem

muž žena

Počet respondentů 706 278 428

informace / aktuality / zprávy -  z celé ČR, světa, více 42% 40% 44%

širší pokrytí / dobrý signál 36% 38% 34%

informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější 11% 11% 11%

program - lepší, pestřejší 9% 9% 10%

hudba - lepší / větší výběr 9% 8% 9%

žádné 8% 7% 8%

informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR 7% 6% 7%

jiné 4% 3% 4%

moderátoři - lepší , kvalitnější, zajímavější 4% 6% 2%

moderátoři - známější 3% 3% 3%

program - atraktivnější soutěže / zábava 2% 3% 2%

reklamy - lepší 2% 3% 2%

hudba - modernější / více novinek 2% 2% 2%

známost rádia 2% 2% 2%

vyšší rozpočet 2% 2% 2%

kultura / akce  - v celé ČR 1% 1% 1%

neví, bez odpovědi 13% 14% 11%

Pohlaví

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Tabulka 11 prezentuje celkové výsledky otázky č. 7a, tedy tři největší výhody 

celoplošné stanice. Hned v úvodu je možné spatřit, že nejvyšší hodnotu má, podobně 

jako u výhod regionální stanice, výrok týkající se informací a zpravodajství: informace / 

aktuality / zprávy - z celé ČR, světa, více. Na první pohled se může zdát, že to devalvuje 

celkové výsledky a výsledky tak nejsou dostatečně validní. Což ale není pravda, protože 
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je nutné si uvědomit, že průzkumu se zúčastnili respondenti, kteří poslouchali jak 

regionální stanice, tak celoplošné. Jelikož obě tyto skupiny spontánně odpovídaly na 

otázku 7a, (a z prezentovaných výsledků preference poslechu obou typů stanice je jasné, 

že zastupované obecenstvo, které preferovalo buď regionální, nebo celoplošnou stanici 

je zastoupeno stejně, viz Tabulka 3) je zřejmé, že určité části respondentů, kteří 

preferovali určitý typ stanice, jí přiřadili výhody, které podle jejich názoru ten určitý typ 

stanice má, a zároveň mohly být (a většinou také byly) nevýhodami u opačného typu 

stanice. To následně potvrdí i níže prezentované výsledky největších nevýhod 

regionální/celoplošné stanice). Výrok s nejvyšší hodnotou informace / aktuality / zprávy 

- z celé ČR, světa, více nemá tak velký odstup. Také jeho hodnota je cca o třetinu menší 

než v případě výsledků u regionální stanice. Je tedy jasné, že i v případě celoplošné 

stanice mají informace nejdůležitější úlohu v preferenci dle typu stanice. I když hodnota 

zastoupení těchto výroků není tak vysoká, tudíž i důležitost a očekávání v tomto případě 

nejsou tak vysoké, jako v případě regionální stanice.  

Druhý výrok v pořadí širší pokrytí / dobrý signál je vcelku logicky očekávanou 

preferencí od celoplošné stanice (jak samo označení napovídá), kde posluchači 

očekávají pokrytí za hranicí regionu a po celé ČR. Další výroky v pořadí (informace / 

aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější, program - lepší, pestřejší, hudba - 

lepší / větší výběr) jsou v kontextu o kvalitě jak informací, tak programu a de facto 

vyjadřují dlouhodobě obecný názor v tomto směru, že celoplošné stanice vytvářejí 

kvalitnější program (z mnoha důvodů – více finančních prostředků, kvalitnější lidé, 

známé osobnosti za mikrofonem atd.), což se potvrzuje jen v případě, když regionální 

stanice v daném regionu vytváří svůj program naopak nekvalitně. Nicméně to, že tento 

úzus platí i nadále, právě prezentované výsledky potvrzují. Výrok žádné, jak již bylo 

řečeno, má v tomto případě negativní charakter a je na stejné hodnotě jako v případě 

regionální stanice. Hodnota výroku neví, bez odpovědi je 13 %. Je tedy vyšší než 

v případě regionální stanice, stále však pod stanovenou hranicí 30 %. Tyto výsledy jsou 

reprezentativní.  
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Tabulka 12: Nevýhody regionální stanice celkem 

O7B Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší nevýhody regionálních stanic 

Sloupcová % Celkem

muž žena

Počet respondentů 706 278 428

žádné 27% 22% 32%

 orší, menší pokrytí / špatný signál 26% 29% 24%

informace / aktuality / zprávy - pouze z regionu / málo o celé ČR 24% 27% 22%

informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé 5% 6% 4%

reklama - velké množství 4% 7% 3%

moderátoři -  orší  / méně kvalitní 4% 4% 4%

 udba -  orší 4% 3% 4%

menší rozpočet 3% 3% 3%

informace / aktuality / zprávy - malé množství 3% 3% 3%

informace o dopravě / dopravní servis - pouze z regionu 2% 2% 2%

zaměření jen na region 2% 2% 2%

málo známá rádia s málo posluc ači 2% 2% 2%

program - méně kvalitní 2% 3% 2%

kultura / akce - pouze z regionu 2% 2% 1%

program - méně soutěží / méně zajímavé soutěže 1% 1% 2%

moderátoři - málo známí 1% 1% 1%

jiné 1% 1% 1%

 udba - menší výběr 1% 2% 1%

 udba - neaktuální, málo novinek 1% 1% 1%

 udba - časté opakování písní 1% 1% 1%

hudba - z regionu 0% 1% 0%

neví, bez odpovědi 14% 15% 14%

Pohlaví

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Tabulka 12 prezentuje výsledky, kde respondenti spontánně uváděli tři největší 

nevýhody regionální stanice. Výsledky vyznívají pro regionální stanice velmi kladně, 

protože nejčastěji uváděným výrokem byl výrok žádné, který má v takto formulované 

otázce pozitivní charakter. Bylo by samozřejmě pro závěry ohledně regionálních stanic 

výhodnější, kdyby hodnota tohoto výroku byla vyšší (jako například v případě 

dotazování na tři největší výhody regionální stanice), nicméně i v tomto případě jde 

jednoznačně o pozitivní výsledek, i když do jisté míry překvapivý. Zde je nutné 

upozornit i na výsledky dle genderového rozložení, kde je zřetelně vidět, že ženy jsou 

s regionální stanicí jako takovou více spokojeny než muži, protože hodnota u žen je 

o třetinu vyšší než u mužů (obecně při výzkumech spokojenosti s programem 

rozhlasových stanic jsou ženy méně vyhraněné a více spokojené než muži). Bude 

zajímavé sledovat, zda se podobný trend projeví i u výsledků týkajících se celoplošné 

stanice. Výsledky dále ukazují, že výroky, které jsou první tři v pořadí, mají velmi 
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podobné hodnoty. Pro posluchače jsou podstatné zejména dvě oblasti: rozsah informací 

a velikost pokrytí, ostatní další uvedené nevýhody jsou pro ně v podstatě marginální.   

Druhý v pořadí je výrok horší, menší pokrytí / špatný signál. Dalo se 

predikovat, že velikost pokrytí a kvalita signálu vysílání bude jednou z nejčastěji 

uváděných nevýhod regionální stanice, přestože v samotném regionu mají regionální 

stanice pokrytí kvalitní. Nicméně jak samotný výzkum dále ukazuje, poslech rozhlasu 

v automobilu je dnes v podstatě na stejné hodnotě, jako poslech na klasickém přijímači 

a tudíž posluchači, kteří často cestují (jedná se o velkou část posluchačů rozhlasu 

obecně) za hranice regionu, vnímají menší pokrytí za jednu z největších nevýhod 

regionální stanice a často může sloužit k výběru poslechu celoplošné stanice oproti 

regionální.  

Další, v pořadí třetí, je výrok informace / aktuality / zprávy - pouze z regionu / 

málo o celé ČR. Informace (a to jak regionální, tak celonárodní) jsou alfou a omegou 

výsledků na stěžejní otázky tohoto výzkumu. V tabulce 6, kde jsou prezentovány 

výsledky odpovědí na otázku č. 7a týkající se tří největších výhod regionálních stanice, 

jsou informace a zpravodajství z regionu na nejvyšším místě a hodnotě. Zároveň jsou 

však informace a zpravodajství z regionu vnímány i jako třetí největší nevýhoda 

regionální stanice. Přestože by tato skutečnost mohla být vnímána negativně, zkreslovat 

a devalvovat výsledky výzkumu, naopak potvrzuje, že informace a zpravodajství jsou 

nejdůležitějším a zároveň nejvíce polarizujícím prvkem ve vnímání regionální nebo 

celoplošné stanice. Tím, že jsou hodnoty procentuálního zastoupení v obou případech 

(výhody/nevýhody) vysoké, se potvrzuje, že jsou výsledky relevantní. Jak již bylo 

uvedeno, ostatní výroky, přestože jejich počet je relativně vysoký, tak jejich hodnoty 

zastoupení jednotlivých výroků jsou nízké. Výsledky výroku neví, bez odpovědi jsou 

v tomto případě na hodnotě 14 %, tedy vyhovují zvolené hranici 30 %.  

 

 

 

 



   

 

96 

  

Tabulka 13: Nevýhody celoplošné stanice celkem 

O7b Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší nevýhody celoplošných stanic 

Sloupcová % Celkem

muž žena

Počet respondentů 706 278 428

žádné 31% 29% 33%

informace / aktuality / zprávy - z celé ČR /málo o regionu 25% 29% 23%

informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé 10% 11% 9%

reklama - velké množství 9% 8% 10%

 orší pokrytí / špatný signál 6% 5% 6%

program -  orší 4% 4% 5%

 udba - časté opakování písní 4% 3% 4%

informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR 3% 3% 3%

kultura / akce - málo z regionu 2% 2% 3%

moderátoři -  orší / méně kvalitní 2% 2% 2%

jiné 2% 3% 2%

region - neznalost 2% 2% 2%

 udba -  orší / příliš velký výběr / neznámá 1% 3% 0%

rádio je méně osobní / c ybí blízkost 1% 1% 2%

informace / aktuality / zprávy - zastaralé 1% 1% 1%

přetížení tlf  linek, nedá se dovolat 1% 1% 1%

počasí - z celé ČR, málo z regionu 1% 1% 1%

menší pokrytí / signál 1% 1% 1%

moderátoři - neznámí 1% 0% 1%

vyšší rozpočet 1% 1% 1%

program - méně novinek 0% 1% 0%

neví, bez odpovědi 19% 20% 19%

Pohlaví

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Tabulka 13 prezentuje výsledky odpovědí na otázku č. 7b týkající se tří 

největších nevýhod celoplošné stanice. Stejně jako v případě výsledků nevýhod 

regionální stanice, tak i v případě celoplošné stanice má nejvyšší hodnotu výrok žádné, 

který je v tomto případě pozitivního charakteru. Tedy obecně jsou celoplošné stanice 

pozitivně vnímány (stejně jako regionální) a hodnota je jen mírně vyšší (rozdíl je 4 %) 

než v případě regionální stanice. Výše hodnot dle genderového členění je v případě 

tohoto výroku na podobné úrovni, v tomto případě se tedy nepotvrdila větší spokojenost 

žen oproti mužům.  

Druhý v pořadí je výrok týkající se opět informací a zpravodajství (informace / 

aktuality / zprávy - z celé ČR /málo o regionu). Zde se opakuje situace jako v případě 

prezentace výsledků na stejnou otázku u regionální stanice, tedy to, co bylo vnímáno 

jako výhoda s největším procentuálním zastoupením (v tomto případě informace a 

zpravodajství z celé ČR a ne pouze z regionu), je zároveň vnímáno jako jedna 
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z největších nevýhod. Vysvětlení této skutečnosti je stejné jako u prezentace výsledků 

Tabulky 12.  

Třetím výrokem v pořadí jsou odpovědi týkající se kvality informací 

(informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé), zde je hodnota o více jak 

polovinu nižší než u výroku druhého v pořadí, což je sám o sobě překvapující výsledek. 

Obecně jsou celoplošné stanice vnímány jako kvalitnější, nicméně tento výzkum tyto 

předpoklady nepotvrzuje, což jsou pro regionální stanice pozitivní informace. Tento 

výsledek můžeme přisuzovat možná více než kvalitě (tedy formální stránce) spíše 

zajímavosti (tedy obsahové stránce) informací pro určité publikum, protože provedení a 

samotná prezentace informací a zpravodajství je ve valné většině u celoplošných stanic 

na vysoké úrovni. Tím, že celoplošné stanice musejí ze své podstaty podávat informace 

a zpravodajství z celé ČR, mají ve svém vysílání nejen obsaženy informace 

celonárodního významu nebo regionální informace s národním přesahem, tak 

i regionální informace pro určitý region, které jsou bez národního přesahu. A to může 

být typ informací a zpravodajství, které můžou být v ostatních regionech pro posluchače 

nezajímavé, případně chápany jako méně kvalitní.  

Další v pořadí je výrok ohledně vnímání množství reklam (reklama - velké 

množství). V tomto ohledu je vyšší hodnota u regionální stanice (9:4 %), i když obě 

hodnoty jsou již pod hranicí 10 % (v případě celoplošné stanice jen velmi těsně). Tento 

výsledek (vyšší hodnota u vnímání většího množství reklam u celoplošné stanice) 

potvrzují i dřívější výzkumy, které měl autor práce k dispozici.  Také měly tuto hodnotu 

vyšší a obecně se tak vnímání v tomto směru zásadně nezměnilo. Naopak se v tomto 

výzkumu nepotvrdila další skutečnost, týkající se image stanice, a to negativní vnímaní 

časté repetice songů u posluchačů celoplošných stanic. Tyto odpovědi (ohledně častého 

opakování songů) jsou obsaženy ve výroku: hudba – časté opakování písní, přestože se 

nachází na sedmém místě v pořadí, je jeho hodnota nízká (pouze 4 %). Výsledky 

výroku neví, bez odpovědi jsou v případě největších nevýhod celoplošné stanice na 

nejvyšší hodnotě (19 %), ale stále je ve stanovené toleranci 30 %, z tohoto důvodu jsou 

tedy brány jako relevantní.  
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Tabulka 14: Druhy zařízení používané k poslechu regionální stanice celkem  

O8a. Prosím, řekněte nám, kde posloucháte regionální stanice nejčastěji:

Základ: všichni respondenti

Sloupcová % Celkem

muž žena 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 54

Počet respondentů 706 278 428 183 198 198 127

na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci) 85% 82% 85% 82% 83% 85% 86%

v autorádiu 73% 75% 70% 74% 76% 69% 62%

ve svém počítači 36% 36% 36% 51% 41% 25% 21%

na svém "chytrém" telefonu 22% 26% 19% 31% 26% 16% 9%

jinde 5% 5% 4% 5% 4% 5% 5%

regionální stanice neposlouchám 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%

Pohlaví Věková kategorie

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Tabulka 14 prezentuje výsledky odpovědí (na otázku č. 8a), na jakém zařízení 

posluchači poslouchají regionální stanice nejčastěji. Tabulka 10 stejně jako v předešlých 

případech obsahuje genderové rozdělení, ale navíc je doplněná ještě o věkové rozdělení, 

protože v případě zjišťování, na jakém druhu zařízení posluchači poslouchají regionální 

(ale i celoplošné) stanice, ukazuje věkové rozdělení zajímavé výsledky. Také vzorky 

v jednotlivých věkových kategoriích jsou na hodnotách, které jsou stále reprezentativní. 

Výsledky nám ukazují zajímavé skutečnosti. Poslech regionálních stanic je stále 

nejvyšší pomocí klasického rozhlasového přijímače, kterým se přijímá analogové 

terestrické vysílání (výrok: na „normálním“ rádiovém přijímači (doma, v práci)). 

Z dalšího rozdělení (genderové a věkové) je jednoznačně patrné, že jak mezi 

genderovým, tak věkovým rozložením, nejsou v žádné prezentované kategorii 

významné rozdíly a rozložení hodnot je rovnoměrné.  

Druhým v pořadí je poslech v autorádiu, jehož vysoká hodnota zastoupení je 

téměř srovnatelná s poslechem na klasickém přijímači. Poslech v automobilu tvoří 

primární poslech rozhlasového terestrické vysílání obecně a je tedy důležité brát tuto 

skutečnost v potaz. Genderový podíl poslechu v autorádiu je o něco vyšší u mužů než 

u žen (což je logické, protože muži častěji používají automobil než ženy). Podíl 

v jednotlivých věkových kategoriích je nejvyšší ve věkové kategorii 30–39 let, 

následuje 20–29 let, 40–49 let a 50–54 let. Z těchto údajů je zjevné, že regionální 

stanice v autorádiu poslouchají více mladší věkové skupiny, z nichž o má ale vyšší 

hodnotu ta starší z nich, kde je větší skupina posluchačů, která vlastní nebo používá 

automobil. S vyšším věkem se pak hodnota poslechu regionálního rozhlasu v autorádiu 

snižuje (ale ne dramaticky).  

Jedním z důvodů, proč byla otázka č. 8a a č. 8b zařazena do dotazníku, byla 

snaha zjistit, jak častý je poslech regionálních a celoplošných stanic pomocí nových 
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technologických zařízení a jiných distribučních kanálů než je terestrické vysílání. 

Z výsledků je patrné, že zatím celkově převládá poslech terestrického vysílání pomocí 

klasických zařízení a technologií, ale poslech streamovaného vysílání pomocí počítače 

nebo „chytrého“ telefonu
187

 tvoří nezanedbatelnou část poslechu regionální stanice. 

Autor se domnívá, že v průběhu krátké doby bude podíl poslechu na těchto platformách 

růst (hlavně u poslechu pomocí mobilního telefonu). Výsledky na dalších místech 

v pořadí již prezentují poslech regionálních stanic na jiných (modernějších) 

platformách. Třetí nejčastější způsob poslechu regionální stanice je ve svém počítači. 

Více jak třetina posluchačů poslouchá regionální stanice pomocí svého počítače a 

z hlediska genderového rozložení je poslech obou pohlaví naprosto totožný. Rozdíly je 

však možné spatřit v podílech poslechu u věkových skupin. Jak je zřejmé, nové, 

modernější platformy poslechu nejvíce preferuje nejmladší věková skupina 20–29 let 

(51 %). S rostoucím věkem se poté snižuje podíl až na 21 % u věkové skupiny 50–54 

let, kdy je možné spatřit, že u věkových skupin 20–29 let a 30–39 let je podíl o více jak 

polovinu vyšší než u zbývajících dvou starších věkových skupin. Výsledky tedy 

ukazují, že poslech regionálních stanic pomocí počítače je hlavní doménou nejmladší 

věkové skupiny, poslech je v tomto případě 51%, a dále věkové skupiny 30–39 let, kde 

je poslech 41 %.  

Ještě markantnější rozdíl mezi nejmladší a nejstarší věkovou skupinou je 

patrný při poslechu regionální stanice na svém „chytrém“ telefonu. Celkově poslouchá 

regionální stanice pomocí mobilního telefonu 22 % posluchačů (tedy více jak pětina). 

Zatím se tedy nejedná o primární zařízení pro poslech regionálních stanic, nicméně jak 

výše hodnoty naznačuje, není poslech pomocí mobilních telefonů nijak marginální a je 

potřeba tuto hodnotu vnímat a brát na zřetel. V genderovém rozložení je vyšší podíl 

poslechu u mužů než u žen, i když rozdíl není zásadně velký. Ve věkovém rozložení se 

opět projevují rozdíly, které jednoznačně deklarují, že nové platformy šíření vysílání 

regionálních stanic využívají více mladší cílové skupiny. Jak je zřejmé, nejčastěji 

vysílání na svém „chytrém“ telefonu poslouchá věková skupina posluchačů 20–29 let, 

následují postupně starší cílové skupiny, kdy nejnižší podíl má věková skupina 50–54 

                                                 
187

 Je samozřejmě možné za pomoci „chytrého“ telefonu (a i počítače) přijímat i klasické terestrické 

vysílání pokud má v sobě implementovaný FM modul (případně FM kartu v případě PC) pro jeho příjem. 

To však většina současných mobilních telefonních přístrojů označovaných jako „chytré“ nemá (u počítače 

není nikdy součástí základního vybavení) a ve výzkumu to nebylo nijak blíže specifikováno. Autor bude 

ve výsledcích a v analýzách bude brát, že poslech pomocí „chytrého“ telefonu a počítače je poslech 

streamovaného vysílání, kde k distribuci signálu slouží internet. 
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let s pouze 9 %. Poslech regionální stanice za pomocí jiných možností, než jsou 

uvedené, je naprosto marginální.  

Tabulka 15: Druhy zařízení používané k poslechu celoplošné stanice celkem 
O8b. Prosím, řekněte nám, kde posloucháte celoplošné stanice nejčastěji:

Základ: všichni respondenti

Sloupcová % Celkem

muž žena 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 54

Počet respondentů 706 278 428 183 198 198 127
na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci) 75% 73% 76% 71% 68% 80% 87%

v autorádiu 71% 72% 70% 76% 75% 66% 62%

ve svém počítači 30% 30% 30% 40% 33% 23% 19%

na svém telefonu 17% 21% 15% 23% 20% 13% 8%

jinde 5% 5% 5% 5% 4% 5% 5%

celoplošné stanice neposlouchám 2% 1% 2% 3% 3% 0% 0%

Pohlaví Věková kategorie

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Následuje prezentace výsledků odpovědí na otázku č. 8b. Prezentované 

výsledky mají v celkových výsledcích shodné hodnoty jako v případě regionálních 

stanic. Nejčastější poslech celoplošné stanice probíhá na „normálním“ rádiovém 

přijímači (doma, v práci), je tedy zjevné, že stále největší část posluchačů celoplošných 

stanic poslouchá klasické terestrické vysílání. Genderové výsledky ukazují rovnoměrné 

zastoupení u této odpovědi a obě pohlaví uskutečňují poslech celoplošné stanice pomocí 

klasického radiopřijímače téměř shodně. Výsledky podle věkových skupin naznačují, že 

poslech celoplošných stanic prostřednictvím tohoto zařízení preferují více starší věkové 

skupiny, kdy nejvyšší hodnotu má věková skupina 50–54 let, následována věkovou 

skupinou 40–49 let. Výsledky v ostatních dvou zbývajících věkových skupinách jsou 

velmi podobné, nejnižší hodnota je pak ve věkové skupině 30–39 let. 

Druhým nejčastějším poslechem celoplošné stanice v pořadí je poslech 

v autorádiu. Dalo se predikovat, že poslech v autorádiu právě u celoplošných stanic 

bude mít vysokou hodnotu, podíl na tom má široké (celoplošné) pokrytí signálem, ale 

hodnota má velmi podobnou výši jako v případě regionálních stanic. To znamená, že 

v případě prezentace celkových výsledků není zásadní rozdíl poslechu v autorádiu 

u celoplošných a regionálních stanic. Jak je z prezentovaných výsledků zřejmé, rozdíl 

mezi poslechem na „normálním“ rádiovém přijímači (doma, v práci) a v autorádiu je 

velni nízký, a poslech celoplošných stanic je prostřednictvím těchto dvou zařízení 

vcelku totožný. Zde je patrný rozdíl právě mezi poslechem celoplošných a regionálních 

stanic. I když i v případě regionálních stanice, je hodnota poslechu v autorádiu vysoká, 

je stále o 12 % nižší než poslech na „normálním“ rádiovém přijímači (doma, v práci). 

Poslech celoplošných stanic v autorádiu má dokonce již v tuto chvíli v některých 
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regionech vyšší hodnotu než poslech na „normálním“ rádiovém přijímači (doma, 

v práci). Dle predikce autora práce bude v krátké době poslech v autorádiu u celoplošné 

stanice na stejné a následně na vyšší hodnotě než poslech na klasickém radiopřijímači. 

Výsledky podle genderového dělení ukazují nepatrné vyšší podíl mužských posluchačů, 

dle věkových skupin vykazuje nejvyšší hodnoty poslechu celoplošných stanic nejmladší 

zkoumaná cílová skupina (20–29 let) a hodnota se postupně snižuje tím, čím je věková 

skupina starší.  

Následující výsledky prezentují závěry poslechu za pomoci novějších zařízení, 

jejichž prostřednictvím se přijímá streamované vysílání distribuované za pomoci 

datových přenosů po internetu. Třetím v pořadí posluchači nejčastěji používaným 

zařízením určeným pro poslech celoplošných stanic je počítač (výrok: ve svém počítači) 

s hodnotou 30 %. Genderové rozložení této hodnoty je takové, že podíl mužů a žen je 

naprosto shodný. Jak se dalo predikovat, poslech na svém počítači nejčastěji preferuje 

nejmladší věková skupina posluchačů (tedy 20–29 let) a s narůstající výší věku skupin 

hodnota poslechu klesá natolik, že u nejstarší věkové skupiny posluchačů je na 

poloviční hodnotě nejmladší věkové skupiny.  

Jako poslední (čtvrté v pořadí) jsou prezentovány výsledky poslechu 

celoplošných stanic pomocí mobilního telefonu (výrok: ve svém „chytrém“ telefonu). 

Tuto nejnovější platformu volí pro poslech 17 % posluchačů. Podobně jako v případě 

výsledků u regionálních stanic preferuje poslech celoplošné stanice více mužů než žen 

(cca o 1/5). Také v tomto případě je hodnota nejvyšší u nejmladší věkové skupiny    

(20–29 let) a s výší věkových skupin postupně klesá až na cca třetinovou hodnotu 

u nejstarší zkoumané věkové skupiny 50–54 let. Z prezentovaných výsledků je jasné, že 

u celoplošných stanic (stejně jako v případě regionálních stanic) stále převažuje poslech 

analogového terestrického vysílání nad vysíláním, které je pomocí streamu šířeno po 

internetu. Dále je jednoznačné, že nové platformy poslechu za pomoci novějších 

technických prostředků a technologií preferuje nejvíce nejmladší věková skupina 20–29 

let, následována sestupně dalšími věkovými skupiny s tím, že nejnižší preference je 

u nejstarší věkové skupiny 50–54 let. 
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6.2 Výsledky region Jihočeský kraj 

 

Prvním prezentovaným výstupem jsou výsledky v regionu Jihočeský kraj. 

Tento kraj je šestým největším krajem ČR v počtu obyvatel a ve výzkumu v počtu 

obyvatel zaujímá 4. místo. Reprezentuje tak ve výzkumu klasický český region. První 

výsledky, které budou prezentovány, jsou odpovědi respondentů na otázku č. 6.  

Tabulka 16: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice region 

Jihočeský kraj 

 

Q6 Posloucháte raději stanice, které vysílají pouze ve Vašem regionu,

nebo stanice celoplošné (vysílající většinou z Prahy)?

Sloupcová % Lokalita

JK

Regionální 33%

Celoplošné 24%

Je mi to jedno 43%  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Již první prezentované výsledky naznačují, že velký podíl respondentů, v tomto 

případě skoro polovina dotázaných respondentů (43 %), označila u otázky č. 6 možnost 

Je mi to jedno. Tím dali najevo, že při výběru poslechu rozhlasové stanice (stejně jako 

u celkových výsledků) v zásadě nepreferují to, zda se jedná o regionální nebo 

celoplošnou stanici. Z druhé části respondentů preferuje více jak polovina z nich (33 %) 

poslech regionální stanice. Výsledky naznačují, že obecně v mimopražských regionech 

bude preference poslechu regionální stanice větší než těch celoplošných, nicméně 

v některých regionech se výsledky liší. Výsledky otázky č. 6 se v uvedených 

procentuálních podílech blíží k průměrným výsledkům celého výzkumu.  
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Tabulka 17: Výhody regionální nebo celoplošné stanice region Jihočeský kraj  

O7Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší výhody regionálních a 3 největší výhody celoplošných stanic 

O7a Výhody regionální stanice O7a Výhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

JK JK

informace / aktuality / zprávy - z regionu 66% 50% informace / aktuality / zprávy -  z celé ČR, světa, více

informace o dopravě / dopravní servis - z regionu, kvalitnější 27% 21% širší pokrytí / dobrý signál

kultura / akce - v regionu 13% 10% informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější

informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější 10% 10% informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR

hudba - lepší, větší výběr 9% 9% hudba - lepší / větší výběr

dobré pokrytí / dobrý signál / dostupnost rádia 7% 7% moderátoři - lepší , kvalitnější, zajímavější

znalost prostředí / regionu 7% 6% žádné

moderátoři - známější, z regionu 4% 4% program - lepší, pestřejší

počasí - v regionu 4% 3% kultura / akce  - v celé ČR

program - zábava, soutěže, celkově lepší 4% 3% moderátoři - známější

žádné 4% 3% jiné

hudba - modernější 1% 1% program - atraktivnější soutěže / zábava

hudba - regionální 1% 1% hudba - modernější / více novinek

moderátoři - lepší, kvalitnější, zajímavější 1% 1% vyšší rozpočet

reklamy - místní, z regionu 1% 1% známost rádia

jiné 1% 0% reklamy - lepší

neví, bez odpovědi 6% 20% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Stejně jako v případě prezentace předešlých výsledků, i zde první prezentované 

regionální výsledky svým způsobem predikují rezultáty výzkumu. Výroky, které 

vyjadřují informace / aktuality / zprávy – z regionu jsou nejčastěji uváděnou výhodou 

regionálních stanic a její procentuální podíl jednoznačně převyšuje podíl dalších 

nejčastěji uváděných výhod. Další výroky, které mají větší procentuální podíl 

prezentovaných výhod, jsou ty, které se týkají opět regionálních informací informace 

o dopravě / dopravní servis – z regionu, a kvalitnější, kultura / akce – v regionu. Je tedy 

jasné, že regionální informace a to, jak zpravodajského, tak servisního charakteru, jsou 

vnímány a brány jako největší výhody regionální stanice. V případě výsledků otázky 

č. 7a, týkající se nejčastěji uvedených výhod z Jihočeského regionu, výstupy obecně 

kopírují celkové výsledky, a to jak u výhod regionálních, tak celoplošných stanic. 

Nejčastější uváděná výhoda celoplošné stanice v Jihočeském regionu je výrok 

informace / aktuality / zpráv – z celé ČR, světa, více. I zde uvedené pořadí výroků 

reflektuje výsledky z dalších regionů. Oproti výrokům u regionální stanice je u druhé 

nejčastěji uváděné výhody celoplošné stanice její pokrytí (širší pokrytí / dobrý signál). 

Ve výsledcích u výhod celoplošné stanice je 20% podíl výroku neví, bez odpovědi. 
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Tabulka 18: Nevýhody regionální nebo celoplošné stanice region Jihočeský kraj 

O7Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší nevýhody regionálních a 3 největší nevýhody celoplošných stanic 

O7b Nevýhody regionální stanice O7b Nevýhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

JK JK

žádné 27% 29% žádné

informace / aktuality / zprávy - pouze z regionu / málo o celé ČR 26% 26% informace / aktuality / zprávy - z celé ČR /málo o regionu

horší, menší pokrytí / špatný signál 14% 9% informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé

hudba - horší 3% 6% reklama - velké množství

informace / aktuality / zprávy - malé množství 3% 4% horší pokrytí / špatný signál

informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé 3% 4% hudba - časté opakování písní

moderátoři - horší  / méně kvalitní 3% 3% informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR

reklama - velké množství 3% 3% moderátoři - horší / méně kvalitní

hudba - časté opakování písní 1% 1% hudba - horší / příliš velký výběr / neznámá

menší rozpočet 1% 1% menší pokrytí / signál

moderátoři - málo známí 1% 1% moderátoři - neznámí

1% program - horší

1% program - méně novinek

1% region - neznalost

neví, bez odpovědi 23% 27% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Tabulka 18 prezentuje zastoupení výroků tří nevýhod pro regionální a 

celoplošné stanice. Pozitivním zjištěním může být, že nejvyšší procentuální zastoupení 

má výrok žádné. Nicméně podíl tohoto výroku není převládající a je pouze o 1 % vyšší 

než další (druhý v pořadí) výrok informace / aktuality / zprávy – pouze z regionu / málo 

z celé ČR. Třetí nejvíce zastoupenou nevýhodou v Jihočeském kraji jsou výroky horší, 

menší pokrytí / špatný signál. Prvním výrokem, který se netýká informací nebo pokrytí, 

je čtvrtý výrok v pořadí hudba – horší. U nevýhod celoplošné stanice je taktéž nejvíce 

uváděný výrok žádné (s veskrze stejným podílem zastoupení). Následují výroky týkající 

se informací informace / aktuality / zprávy – z celé ČR, málo regionu a informace / 

aktuality / zprávy – méně kvalitní / nezajímavé.  Dalším výrokem v pořadí nevýhod 

celoplošné stanice je výrok reklama – velké množství. Vnímání této nevýhody je zde 

vyšší než u regionální stanice. Podíl u výroků neví, bez odpovědi je v obou případech 

vyšší než 20 %, ale stále ještě ve stanové toleranci.  

Tabulka 19: Místo poslechu regionální nebo celoplošné stanice region Jihočeský 

kraj 
O8a Prosím, řekněte nám, kde posloucháte regionální stanice nejčastěji: O8b Prosím, řekněte nám, kde posloucháte celoplošné stanice

nejčastěji:

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

JK JK

na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci) 87% 74% v autorádiu

v autorádiu 81% 69% na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci)

ve svém počítači 21% 16% ve svém počítači

na svém "chytrém" telefonu 19% 14% na svém telefonu

jinde 3% 4% celoplošné stanice neposlouchám

regionální stanice neposlouchám 0% 1% jinde  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Tabulka 19 prezentuje výsledky místa poslechu regionálních i celoplošných 

stanic. Co je určitě zajímavým zjištěním, je ta skutečnost, jak je velký procentuální 
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podíl poslechu v automobilech v obou případech. Poslech celoplošné stanice má 

dokonce podíl poslechu v autorádiu nejvyšší. I u poslechu regionální stanice, kde je 

poslech v autorádiu druhý nejvyšší, není rozdíl nikterak velký. Tyto první regionální 

výsledky predikují, že poslech rozhlasových stanic je stále nejvyšší (a se značně 

vysokým náskokem) u terestrického (stále zatím převážně analogového) vysílání na 

klasických analogových přijímačích
188

. Podíl poslechu normálního vysílání pomocí 

streamu, který se šíří pomocí internetu, tedy na počítačích nebo chytrém telefonu 

(případně tabletu), tvoří v těchto výsledcích zatím jen pětinu z celkového poslechu.  

 

 

6.3 Výsledky region Plzeňský kraj 

 

Plzeňský kraj je dalším z regionů, kde se výzkum prováděl. Se svým počtem 

obyvatel (575 123)
189

 zaujímá tento kraj až 9. místo z celé ČR (přestože rozlohou je 

třetím největším v ČR). Plzeňský kraj byl pro výzkum zajímavý tím, že je různorodý. Je 

velké rozlohy, ale má nízkou hustotu obyvatel, minimum středně velkých měst.  

Zároveň se pyšní velkým metropolitním městem Plzeň (počtem obyvatel je Plzeň na 

4. místě v ČR). Stejně jako Jihočeský kraj i Plzeňský kraj reprezentuje ve výzkumu 

český region s nižší hustotou obyvatel, s velkým počtem vesnic a velkým krajským 

městem.  Prezentování výsledků výzkumu z Plzeňského kraje bude ve stejné struktuře 

jako v případě Jihočeského kraje. První tedy budou představeny výsledky odpovědí na 

otázku č. 6.  

                                                 
188

 Analogový přijímač je zde míněn přijímač, který přijímá analogové rozhlasové vysílání, přestože může 

mít jak analogovou, tak digitální ladící stupnici. 
189 Počet obyvatel v regionech soudržnosti, krajích a okresech České republiky k 1. 1. 2015, [online]. 

Praha: Český statistický úřad, 2015-04-30, [cit. 2015-05-02]. Dostupné z www: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20556287/1300721501.pdf 
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Tabulka 20: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice region 

Plzeňský kraj 

Q6 Posloucháte raději stanice, které vysílají pouze ve Vašem regionu,

nebo stanice celoplošné (vysílající většinou z Prahy)?

Sloupcová % Lokalita

PK

Regionální 25%

Celoplošné 29%

Je mi to jedno 46%  

Zdroj: autor práce/ TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky odpovědí na otázku č. 6 v Plzeňském kraji jsou s předešlým 

Jihočeským krajem společné, více než 40 % respondentů nepreferuje regionální ani 

celoplošnou stanici. Důvod rozhodnutí tak (stejně jako Jihočeském kraji) určuje jiná 

priorita, než pouze to, jestli se obecně jedná o regionální nebo celoplošnou stanici. Co je 

u výsledků otázky č. 6 rozdílné oproti výsledkům u stejné otázky v Jihočeském kraji, je 

vyšší podíl preference celoplošné stanice než regionální. Rozdíl mezi preferencí 

regionální a celoplošné stanice je nižší než v Jihočeském kraji (4:9 %). 

Tabulka 21: Výhody regionální nebo celoplošné stanice region Plzeňský kraj 

O7Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší výhody regionálních a 3 největší výhody celoplošných stanic 

O7a Výhody regionální stanice O7a Výhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

PK PK

informace / aktuality / zprávy - z regionu 63% 47% informace / aktuality / zprávy -  z celé ČR, světa, více

kultura / akce - v regionu 22% 24% širší pokrytí / dobrý signál

informace o dopravě / dopravní servis - z regionu, kvalitnější 21% 14% informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější

informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější 15% 10% hudba - lepší / větší výběr

hudba - lepší, větší výběr 11% 8% informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR

moderátoři - známější, z regionu 8% 8% moderátoři - lepší , kvalitnější, zajímavější

program - zábava, soutěže, celkově lepší 8% 7% moderátoři - známější

dobré pokrytí / dobrý signál / dostupnost rádia 6% 7% program - lepší, pestřejší

počasí - v regionu 6% 6% jiné

znalost prostředí / regionu 6% 6% žádné

reklamy - méně 4% 4% program - atraktivnější soutěže / zábava

žádné 4% 3% hudba - modernější / více novinek

moderátoři - lepší, kvalitnější, zajímavější 3% 3% reklamy - lepší

jiné 3% 1% kultura / akce  - v celé ČR

hudba - regionální 1%

reklamy - místní, z regionu 1%

neví, bez odpovědi 7% 18% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/ TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky výroků na otázku č. 7a v Plzeňském kraji jsou v podobném trendu 

jako výsledky Jihočeském kraji (a de facto v celém výzkumu).  Výsledky tří největších 

výhod regionální stanice opět představují obecně lokální informace. Největší (více než 

2/3) procentuální podíl má opět výrok informace / aktuality / zprávy – z regionu. 

Následují výroky kvalitnější, kultura / akce – v regionu a informace o dopravě / 
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dopravní servis – z regionu, které jsou zde v opačném pořadí než v Jihočeském kraji 

(nicméně rozdíl mezi oběma výroky je pouze 1 %, zatímco v Jihočeském kraji je 14 %). 

V Plzeňském kraji jsou také (oproti Jihočeskému kraji) vyšší hodnoty u výroků 

informace o dopravě / dopravní servis - z regionu, kvalitnější a hudba - lepší, větší 

výběr. Výsledky tří největších výhod celoplošných stanic jsou na prvních třech místech 

shodné jako v Jihočeském kraji a výroky informace / aktuality / zpráv – z celé ČR, 

světa, více, (širší pokrytí / dobrý signál) a informace / aktuality / zprávy - lepší, 

kvalitnější, zajímavější mají podobné procentuální zastoupení. Jen výroky na 4. a 5. 

místě mají opět (oproti Jihočeskému kraji) prohozená pořadí. Je patrné, že dopravní 

informace v Plzeňském kraji nemají pro respondenty takovou prioritu jako 

v Jihočeském kraji. Výsledky možností neví, bez odpovědi jsou v případě výhod 

regionálních stanic na nízkých hodnotách (7 %), v případě celoplošných stanic pak 18 

%. 

Tabulka 22: Nevýhody regionální nebo celoplošné stanice region Plzeňský kraj 
O7Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší nevýhody regionálních a 3 největší nevýhody celoplošných stanic 

O7b Nevýhody regionální stanice O7b Nevýhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

ZČ ZČ

žádné 28% 32% informace / aktuality / zprávy - z celé ČR /málo o regionu

informace / aktuality / zprávy - pouze z regionu / málo o celé ČR 25% 29% žádné

horší, menší pokrytí / špatný signál 19% 13% informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé

informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé 10% 8% reklama - velké množství

hudba - horší 8% 6% horší pokrytí / špatný signál

moderátoři - horší  / méně kvalitní 7% 6% hudba - časté opakování písní

reklama - velké množství 6% 4% informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR

informace / aktuality / zprávy - malé množství 4% 4% program - horší

informace o dopravě / dopravní servis - pouze z regionu 3% 3% informace / aktuality / zprávy - zastaralé

kultura / akce - pouze z regionu 3% 3% hudba - horší / příliš velký výběr / neznámá

moderátoři - málo známí 3% 3% kultura / akce - málo z regionu

program - méně kvalitní 3% 3% jiné

jiné 3% 1% moderátoři - neznámí

hudba - menší výběr 1% 1% program - méně novinek

program - méně soutěží / méně zajímavé soutěže 1% 1% region - neznalost

1% moderátoři - horší / méně kvalitní

1% přetížení tlf. linek, nedá se dovolat

neví, bez odpovědi 22% 22% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky otázky č. 7b v Plzeňském kraji prezentují u regionální stanice 

pozitivní výsledek, protože nejvíce respondentů spontánně odpovědělo, že nevýhody 

nejsou žádné (28 %). Jen s malým odstupem je další výrok informace / aktuality / 

zprávy - pouze z regionu / málo o celé ČR. Třetím výrokem v pořadí, co se týká 

procentuálního zastoupení, je odpověď horší, menší pokrytí / špatný signál. Dalším je 

výrok, který se týká hudby (hudba – horší) a kvality moderátorů (moderátoři – horší / 

méně kvalitní).  U prezentovaných nevýhod celoplošné stanice má v Plzeňském kraji 

největší procentuální zastoupení výrok informace / aktuality / zprávy - z celé ČR / málo 
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o regionu (což je rozdíl např. oproti Jihočeskému kraji). Další nejvíce zastoupenou 

odpovědí, je výrok žádné. Respondenti, kteří takto odpovídali, se tedy domnívají, že 

celoplošná stanice nemá žádné nevýhody, tudíž jde o pozitivní výsledek. S odstupem 

následují odpovědi týkající se kvality informací (informace / aktuality / zprávy - méně 

kvalitní / nezajímavé – tento výrok mám v Plzeňském kraji druhé nejvyšší zastoupení), 

velkého množství reklam a horšího pokrytí. Procentuální zastoupení neví, bez odpovědi 

je u obou typů stanic stejné (22 %). Je patrné, že při odpovědích na otázku č. 7b, která 

se týká nevýhod obou typů stanic, je více respondentů, kteří na tuto otázku neuvedli 

odpověď.  

Tabulka 23: Místo poslechu regionální nebo celoplošné stanice region Plzeňský 

kraj 
O8a. Prosím, řekněte nám, kde posloucháte regionální stanice nejčastěji: O8bProsím, řekněte nám, kde posloucháte celoplošné stanice 

nejčastěji:

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

ZČ ZČ

na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci) 83% 74% v autorádiu

v autorádiu 71% 69% na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci)

na svém "chytrém" telefonu 31% 25% ve svém počítači

ve svém počítači 29% 21% na svém telefonu

jinde 4% 4% jinde

regionální stanice neposlouchám 1% 3% celoplošné stanice neposlouchám  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

I v Plzeňském kraji výsledky odpovědí na otázky č. 8a a 8b ukazují, že u 

regionálních i celoplošných stanic je stále největší poslech klasického terestrického 

vysílání, který se přijímá pomocí analogového přijímače (převážně v pásmu FM). 

Regionální stanice se i v Plzeňském kraji nejvíce poslouchají na „normálním“ 

rádiovém přijímači (doma, v práci), následuje poslech v autorádiu. Co je zde však 

zajímavé, je jednak třetinový podíl poslechu regionální stanice na svém „chytrém“ 

telefonu, a dále ta skutečnost, že poslech pomocí smartphonu je vyšší než možnost 

poslechu na svém počítači.  Poslech celoplošných stanic je v Plzeňském kraji (stejně 

jako i v Jihočeském kraji a Moravskoslezském kraji) nejvyšší v autorádiu. Následuje 

poslech na „normálním“ rádiovém přijímači (doma, v práci), na svém počítači a na 

svém „chytrém“ telefonu. 
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6.4 Výsledky region Východní Čechy 

 

V případě regionu Východní Čechy bylo již v designu výzkumu nastaveno, že 

tento region vznikne spojením Královéhradeckého a Pardubického kraje, a to z několika 

důvodů. Prvním z nich je, že oba kraje jsou velmi podobné co do demografických, 

geografických i hospodářských údajů (počet obyvatel 551 190 / 516 372
190

, rozloha 

kraje v km
2 

4 758 / 4 519, hustota počtu obyvatel na 1 km
2
 115 / 112

191
), dále pak 

podobným životním stylem obyvatelstva a v neposlední řadě určitým spojením, které je 

dáno tím, že v původním územním členění z roku 1960
192

 (platného až do roku 

2001
193

), oba tyto kraje tvořily jeden kraj – Východočeský – s krajským městem Hradec 

Králové. Dalším důvodem bylo ušetření finančních prostředků, které byly na výzkum 

vynaloženy, protože sloučením krajů Královéhradeckého a Pardubického získáme do 

výzkumu reprezentativní vzorek z velké části území ČR.  

Tabulka 24: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice region 

Východní Čechy 

 

Q6 Posloucháte raději stanice, které vysílají pouze ve Vašem regionu,

nebo stanice celoplošné (vysílající většinou z Prahy)?

Sloupcová % Lokalita

VČ

Regionální 31%

Celoplošné 28%

Je mi to jedno 41%   

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Prezentace výsledků z regionu Východní Čechy začíná opět závěry na otázku 

č. 6. Jak je patrné, i závěry z regionu Východní Čechy kopírují výsledky v již 

prezentovaných regionálních výsledcích. I zde má nejvyšší procentuální zastoupení 

odpověď Je mi to jedno, tudíž i zde více jak 2/5 dotázaných preferují výběr regionální 

                                                 
190

 Počet obyvatel v regionech soudržnosti, krajích a okresech České republiky k 1. 1. 2015, [online]. 

Praha: Český statistický úřad, 2015-04-30, [cit. 2015-05-02]. Dostupné z www: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20556287/1300721501.pdf 
191

 Rozloha území, počet obyvatel, hustota obyvatelstva a počet obcí podle krajů a okresů k 1. 1. 2013 

[online]. Praha: Český statistický úřad, [cit. 2015-05-02]. Dostupné z www: 
https://www.czso.cz/documents/10180/20548153/130055140101.pdf/ec104fff-5b76-4f81-a3e4-

ad32a4dfc330 
192

 Původní kraje vznikly 11. dubna 1960 vyhlášením zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. 
193

 Na základě Ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně 

ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky byl přijatý Parlamentem 

České republiky dne 3. prosince 1997 a vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 347/1997 Sb. 
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nebo celoplošné stanice podle jiných kritérií než je jen typ stanice. Následuje preference 

poslechu Regionální stanice, kterou uvedla více jak 1/3 dotázaných respondentů. 

Nicméně rozdíl mezi oblíbeností poslechu regionální a celoplošné stanice není nijak 

značný (31:28 %). Z výsledků, které byly zatím prezentovány k otázce č. 6, je zřejmé, 

že v regionech bude patrně vyšší zastoupení preference regionální stanice (i když rozdíl 

nebude zásadně velký) oproti preferenci celoplošné stanice. 

Tabulka 25: Výhody regionální nebo celoplošné stanice region Východní Čechy  

O7Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší výhody regionálních a 3 největší výhody celoplošných stanic 

O7a Výhody regionální stanice O7a Výhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

VČ VČ

informace / aktuality / zprávy - z regionu 63% 45% informace / aktuality / zprávy -  z celé ČR, světa, více

informace o dopravě / dopravní servis - z regionu, kvalitnější 23% 22% širší pokrytí / dobrý signál

kultura / akce - v regionu 13% 19% informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější

informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější 12% 13% hudba - lepší / větší výběr

žádné 11% 13% program - lepší, pestřejší

dobré pokrytí / dobrý signál / dostupnost rádia 10% 10% žádné

program - zábava, soutěže, celkově lepší 10% 6% informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR

hudba - lepší, větší výběr 9% 6% jiné

hudba - regionální 3% 2% moderátoři - lepší , kvalitnější, zajímavější

počasí - v regionu 3% 2% program - atraktivnější soutěže / zábava

reklamy - místní, z regionu 3% 1% hudba - modernější / více novinek

hudba - modernější 2% 1% kultura / akce  - v celé ČR

moderátoři - lepší, kvalitnější, zajímavější 2% 1% moderátoři - známější

moderátoři - známější, z regionu 2%

znalost prostředí / regionu 2%

jiné 2%

širší pokrytí / více posluchačů 1%

neví, bez odpovědi 4% 12% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky výroků na otázku č. 7a tří největších výhod regionální stanice opět 

ukazují, že téměř  2/3 dotázaných respondentů spatřují největší výhodu v regionálních 

informacích (informace / aktuality / zprávy - z regionu), následované regionálními 

servisními informacemi informace o dopravě / dopravní servis - z regionu, kvalitnější a 

kultura / akce - v regionu). Poslední jmenovaný výrok je však mírou zastoupení na 

velmi podobných hodnotách jako následujících pět dalších výroků, které se týkají 

kvality informací a programu a také hudby. Jako pátý v pořadí je zde uveden výrok 

žádné, který je zde nejvíce zastoupen ze všech zkoumaných regionů. V této otázce se 

jedná de facto o negativní výsledek a je překvapující. Výsledky odpovědí na tři největší 

výhody celoplošné stanice mají opět nejvyšší procentuální zastoupení v podobě výroků 

informace / aktuality / zprávy -  z celé ČR, světa, více, následované odpověďmi ohledně 

pokrytí (širší pokrytí / dobrý signál) a kvality informací (informace / aktuality / zprávy  

- lepší, kvalitnější, zajímavější). Oproti ostatním zkoumaným regionům je zde rozdíl ve 

výši zastoupení odpovědí týkající se hudby (hudba - lepší / větší výběr), jejichž hodnota 
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je zde vůbec nejvyšší ze všech. Možnost odpovědí neví, bez odpovědi je zde (jak již 

bylo patrné i v jiných regionech) na nízké úrovni (4:12 %).  

 

Tabulka 26: Nevýhody regionální nebo celoplošné stanice region Východní Čechy  

O7Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší nevýhody regionálních a 3 největší nevýhody celoplošných stanic 

O7b Nevýhody regionální stanice O7b Nevýhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

VČ VČ

žádné 35% 38% informace / aktuality / zprávy - z celé ČR /málo o regionu

informace / aktuality / zprávy - pouze z regionu / málo o celé ČR 29% 32% žádné

horší, menší pokrytí / špatný signál 16% 10% informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé

informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé 7% 8% horší pokrytí / špatný signál

hudba - horší 5% 7% reklama - velké množství

moderátoři - horší  / méně kvalitní 5% 5% moderátoři - horší / méně kvalitní

informace / aktuality / zprávy - malé množství 3% 4% hudba - časté opakování písní

reklama - velké množství 3% 3% program - horší

informace o dopravě / dopravní servis - pouze z regionu 2% 2% jiné

menší rozpočet 2% 1% hudba - horší / příliš velký výběr / neznámá

program - méně kvalitní 2% 1% informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR

program - méně soutěží / méně zajímavé soutěže 2% 1% kultura / akce - málo z regionu

hudba - menší výběr 1% 1% menší pokrytí / signál

kultura / akce - pouze z regionu 1% 1% region - neznalost

málo známá rádia s málo posluchači 1%

jiné 1%

neví, bez odpovědi 13% 14% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky odpovědí na otázku č. 7b týkající se tří největších nevýhod regionální 

stanice je opět pozitivním zjištěním, protože největší zastoupení měly odpovědi žádné. 

Výše procentuálního zastoupení tohoto výroku je zde nejvyšší ze všech zkoumaných 

regionů a rozdíl mezí tímto výrokem a výrokem, který má druhé největší zastoupení, je 

také největší ze všech regionů (rozdíl činí 7 %). Tím jsou výroky informace / aktuality / 

zprávy - pouze z regionu / málo o celé ČR. Třetí v pořadí největší uváděnou nevýhodou 

regionální stanice je opět pokrytí (horší, menší pokrytí / špatný signál). Ostatní výroky 

mají již zastoupení pod 10 %. Výsledky tří největších nevýhod celoplošné stanice se 

opět jako v minulých případech týkají informací (informace / aktuality / zprávy - z celé 

ČR /málo o regionu). I v tomto případě je ve Východních Čechách u tohoto výroku 

nejvyšší hodnota ze všech zkoumaných regionů. Stejně tak i hodnota rozdílu mezi tímto 

výrokem a druhým nejvýše zastoupeným výrokem žádné je zde nejvyšší (6 %). Třetím 

výrokem s nejvyšším zastoupením jsou odpovědi kategorizované do skupiny odpovědí 

informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé. Zde je však procentuální 

podíl zastoupení třetinový oproti prvním dvěma s nejvyšším zastoupením a hodnota 

rozdílu od dalších dvou uvedených nevýhod není vysoká. Zaznamenané výroky neví, 

bez odpovědi jsou na hodnotách do 15 %, což jsou hodnoty v případě nevýhod spíše na 

nižší úrovni. 
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Tabulka 27: Místo poslechu regionální nebo celoplošné stanice region Východní 

Čechy  

O8a. Prosím, řekněte nám, kde posloucháte regionální stanice nejčastěji: O8bProsím, řekněte nám, kde posloucháte celoplošné stanice 

nejčastěji:

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

VČ VČ

na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci) 92% 76% na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci)

v autorádiu 60% 58% v autorádiu

ve svém počítači 31% 24% ve svém počítači

na svém "chytrém" telefonu 20% 15% na svém "chytrém" telefonu

jinde 4% 6% jinde

regionální stanice neposlouchám 0% 0% celoplošné stanice neposlouchám

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky otázky č. 8a opět reflektují rezultáty v ostatních regionech a pořadí 

výroků podle nejvyšších hodnot zastoupení zvolených odpovědí je stejný. Přesto jsou 

v regionu Východní Čechy některé hodnoty rozdílné oproti zbylým zkoumaným 

regionům. V případě zvolených odpovědí na „normálním“ rádiovém přijímači (doma, 

v práci) je hodnota tohoto výroku nejvyšší z celého výzkumu. Naopak hodnota druhého 

nejčastěji uváděného výroku ohledně místa poslechu v autorádiu je nejnižší ze všech 

regionů. To logicky předpokládá, že rozdíl mezi hodnotami obou zmiňovaných výroků 

je také nejvyšší ze všech regionů (rozdíl hodnot činí v tomto případě 32 %). (Co je 

příčinou nižšího zastoupení poslechu regionální stanice v autorádiu ve Východních 

Čechách je možné jen dedukovat, ale jako značně pravděpodobné se jeví, že mezi 

rekrutovanými respondenty v tomto regionu bylo nižší zastoupení těch, kteří vlastní 

nebo pravidelně používají automobil (tento požadavek nebyl při stanoveném kvótním 

výběru nikterak vyžadován). Tento předpoklad potvrzují i výsledky u stejného výroku u 

celoplošné stanice, které jsou oproti ostatním regionům na nejnižší hodnotě). Následuje 

místo poslechu regionální stanice ve svém počítači a na svém „chytrém“ telefonu, kde 

jsou hodnoty procentuálního zastoupení podobné jako v ostatních regionech. 

U výsledků u otázky č. 8b je pořadí stanovených výroků rozdílné oproti doposud 

uváděným regionálním výsledkům, kde nejvyšší zastoupení měl poslech v autorádiu. 

Zde je nejvyšší hodnota místa poslechu zastoupená zvolenými odpověďmi na 

„normálním“ rádiovém přijímači (doma, v práci). Poslech celoplošné stanice za 

pomoci autorádia je až na druhém místě v pořadí a jeho hodnota je, stejně jako 

v případě regionální stanice, na nejnižší úrovni ve všech zkoumaných regionech. 

Následuje poslech ve svém počítači a na svém „chytrém“ telefon s hodnotami 

podobnými jako v ostatních regionech. 
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6.5 Výsledky region kraj Vysočina 

 

Kraj Vysočina byl do výzkumu zařazen kvůli své geografické poloze, protože 

se rozkládá na pomezí Čech a Moravy a zaujímá tak oblast, která je svým způsobem 

specifická a pro výsledky výzkumu důležitá. Kvůli tomu, že se celý kraj Vysočina 

nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny, tedy v hornatém a kopcovitém terénu, je 

technické šířené rozhlasové signálu obtížnější než v ostatních zkoumaných regionech, 

kde hornatý terén netvoří celou část kraje. Kvůli této skutečnosti a také nízké hustotě 

osídlení, která činí 75 obyvatel na 1 km
2,

, též nízkému počtu měst s větším počtem 

obyvatel včetně samotného krajského města Jihlava (s počtem obyvatel 50 521 se jedná 

o druhé nejmenší krajské město v ČR), nízkému zastoupení průmyslu, velkých podniků 

a podnikatelského sektoru a velkému zastoupení zemědělské výroby, z toho vyplývají 

omezené možnosti financování velkého počtu soukromých regionálních stanic.
194

 Právě 

z tohoto důvodu byla a ještě stále je situace na rozhlasovém trhu v tomto kraji odlišná, 

než je tomu v ostatních krajích ČR.  

Do nedávné doby zde vysílala pouze jedna regionální soukromá stanice 

(Hitrádio Vysočina, které mělo mnoho let dominantní postavení a stále je nejúspěšnější 

stanicí na trhu v tomto regionu), dále celoplošné stanice (Frekvence 1 a Impuls), jejichž 

pokrytí však nebylo v kraji ideální a některé stanice ČRo. Situace se sice v posledních 

cca 5-7 letech změnila, nicméně stále je zde rozhlasový trh specifický. Oblasti, jako je 

kraj Vysočina, mají obecně vyšší vztah k regionu, v našem případě k regionálním 

stanicím.  

                                                 
194

 Rozloha území, počet obyvatel, hustota obyvatelstva a počet obcí podle krajů a okresů k 1. 1. 2013 

[online]. Praha: Český statistický úřad, [cit. 2015-05-02]. Dostupné z www: 
https://www.czso.cz/documents/10180/20548153/130055140101.pdf/ec104fff-5b76-4f81-a3e4-

ad32a4dfc330 
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Tabulka 28: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice region kraj 

Vysočina 

Q6 Posloucháte raději stanice, které vysílají pouze ve Vašem regionu,

nebo stanice celoplošné (vysílající většinou z Prahy)?

Sloupcová % Lokalita

Vysočina

Regionální 52%

Celoplošné 24%

Je mi to jedno 24%  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Již první prezentované výsledky odpovědí na otázku č. 6 shora uvedený 

poznatek potvrzují.  Jak je patrné, výsledky jsou rozdílné než doposud prezentované ve 

zkoumaných regionech. Více než polovina z respondentů uvedla, že preferuje regionální 

stanice. U možnosti Je mi to jedno, která byla až doposud v prezentovaných výsledcích 

nejvíce zastoupena, je zde její hodnota pouze 24 %. Preferenci celoplošné stanice 

uvedlo také 24 % dotazovaných respondentů.  Uvedené výsledky odpovědí na otázku 

č. 6 tedy potvrzují, že poslech regionální stanice je v kraji Vysočina mnohem více 

preferovaný než v ostatních regionech. Tento výsledek potvrzují i dlouhodobé výsledky 

poslechovosti Radioprojekt. (Podobné výsledky by mohl vykazovat i Liberecký kraj, 

který má podobné geografické složení. Zde se předpokládá, že preference regionální 

stanice by byla nejvyšší, avšak hodnoty by nevykazovaly tak zásadní dominance 

preference regionální stanice).  

Tabulka 29: Výhody regionální nebo celoplošné stanice region kraj Vysočina 
O7Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší výhody regionálních a 3 největší výhody celoplošných stanic 

O7a Výhody regionální stanice O7a Výhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

Vysočina Vysočina

informace / aktuality / zprávy - z regionu 86% 52% informace / aktuality / zprávy -  z celé ČR, světa, více

kultura / akce - v regionu 48% 38% širší pokrytí / dobrý signál

informace o dopravě / dopravní servis - z regionu, kvalitnější 38% 14% moderátoři - známější

moderátoři - známější, z regionu 33% 14% program - atraktivnější soutěže / zábava

znalost prostředí / regionu 19% 14% program - lepší, pestřejší

dobré pokrytí / dobrý signál / dostupnost rádia 10% 14% hudba - modernější / více novinek

hudba - lepší, větší výběr 5% 14% moderátoři - lepší , kvalitnější, zajímavější

hudba - regionální 5% 14% reklamy - lepší

informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější 5% 10% informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR

reklamy - místní, z regionu 5% 10% vyšší rozpočet

širší pokrytí / více posluchačů 5% 5% informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější

program - zábava, soutěže, celkově lepší 5%

33% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Prezentované výsledky na otázku č. 7a opět vykazují rozdíly oproti ostatním 

regionům a potvrzují specifičnost kraje Vysočina. Výsledky sice potvrzují, že v případě 
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tří největších výhod regionální stanice jsou opět nejvíce zastoupeny výroky týkající se 

regionálních informací zpravodajského charakteru (informace / aktuality / zprávy           

- z regionu) a regionálních servisních informací (kvalitnější a kultura / akce - v regionu 

a informace o dopravě / dopravní servis - z regionu), ale hodnota jejich procentuálního 

zastoupení je vyšší než v ostatních regionech (což je samozřejmě dáno, vyšší preferencí 

regionální stanice obecně v kraji Vysočina). Nicméně i další dva výroky v pořadí 

(moderátoři - známější, z regionu a znalost prostředí / regionu) mají opět obecně 

vysoké hodnoty oproti ostatním prezentovaným regionům a jsou opět regionálního 

charakteru. I šestý výrok v pořadí (dobré pokrytí / dobrý signál / dostupnost rádia), 

který se netýká programových specifik, má ještě hodnotu 10 %, ale v ostatních 

regionech bylo jeho pořadí vyšší, než je tomu zde. U odpovědí ohledně výhod 

regionální stanice je také zřejmé, že všichni respondenti odpověděli na tuto část otázky. 

Nezvolili možnost nevím, proto zde výrok neví, bez odpovědi není zaznamenán.             

I v případě prezentace výsledků tří největších výhod celoplošné stanice jsou na prvních 

dvou místech pořadí zastoupeny stejné výroky jako v ostatních regionech (informace / 

aktuality / zprávy - z celé ČR, světa, více, následované skupinou výroků širší pokrytí / 

dobrý signál). Další pořadí výroků je již odlišné a týká se, na rozdíl od ostatních 

regionů, kde byly zastoupeny spíše výroky týkající se informací, z převážné části 

kvality programu (moderátoři - známější, program - atraktivnější soutěže / zábava, 

program - lepší, pestřejší, hudba - modernější / více novinek, moderátoři - lepší, 

kvalitnější, zajímavější).  

Zajímavými skutečnostmi je uvedení výroků týkající se kvality vysílaných 

reklam (reklamy – lepší) a výše finančních prostředků na provoz celoplošné stanice 

(vyšší rozpočet). Hodnota u možnosti neví, bez odpovědi je v případě výhod celoplošné 

stanice vysoká (jak oproti stejné možnosti u regionální stanice v kraji Vysočina, tak 

i oproti ostatním regionům) a je na hranici, kdy je ještě možné brát výsledky na tuto část 

otázky jako relevantní. Nicméně tento výsledek reflektuje celkové výsledky v tomto 

regionu.  



   

 

116 

  

Tabulka 30: Nevýhody regionální nebo celoplošné stanice region kraj Vysočina 
O7Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší nevýhody regionálních a 3 největší nevýhody celoplošných stanic 

O7b Nevýhody regionální stanice O7b Nevýhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

Vysočina Vysočina

informace / aktuality / zprávy - pouze z regionu / málo o celé ČR 48% 29% informace / aktuality / zprávy - z celé ČR /málo o regionu

horší, menší pokrytí / špatný signál 43% 24% region - neznalost

informace / aktuality / zprávy - malé množství 24% 19% hudba - horší / příliš velký výběr / neznámá

informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé 14% 19% informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé

menší rozpočet 14% 19% reklama - velké množství

moderátoři - horší  / méně kvalitní 14% 14% informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR

reklama - velké množství 14% 10% horší pokrytí / špatný signál

program - méně soutěží / méně zajímavé soutěže 10% 10% hudba - časté opakování písní

hudba - časté opakování písní 5% 10% kultura / akce - málo z regionu

hudba - menší výběr 5% 5% informace / aktuality / zprávy - zastaralé

hudba - z regionu 5% 5% menší pokrytí / signál

informace o dopravě / dopravní servis - pouze z regionu 5% 5% moderátoři - horší / méně kvalitní

moderátoři - málo známí 5% 5% program - méně novinek

program - méně kvalitní 5%

neví, bez odpovědi 24% 29% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Tabulka 30 prezentuje výsledky výroků na otázku č. 7b. V případě nevýhod 

regionální stanice je nejvíce zastoupenou odpovědí: informace / aktuality / zprávy          

- pouze z regionu / málo o celé ČR. Následuje výrok ohledně kvality pokrytí (horší, 

menší pokrytí / špatný signál) a kvantity vysílání (informace / aktuality / zprávy - malé 

množství). Poslední jmenovaný výrok je v kraji Vysočina, oproti ostatním regionům, na 

vysoké hodnotě. V ostatních regionech se objevoval spíše ojediněle. Dalšími výroky, 

které mají hodnotu 10 % a vyšší, jsou odpovědi týkající se informací a programu 

(kvalita moderátorů a kvantita a kvalita soutěží). Značně překvapivé je, že v kraji 

Vysočina, oproti ostatním testovaným regionům (kde měl vysoké procentuální hodnoty 

zastoupení), chybí výrok žádné, který je v případě dotazování na nevýhody pozitivním 

výrokem, protože v případě preferencí a výhod regionální stanice výsledky prezentovaly 

oblibu regionální stanice a hodnoty u otázek na výhody regionální stanice byly vysoké. 

Vysvětlení se nabízí takové, že v případě regionu kraj Vysočina se respondenti 

domnívali, že musí vždy uvést „nějakou“ určitou nevýhodu (ale je to pouze ve 

spekulativní rovině a značně nepravděpodobné, že by tomu tak bylo u všech 

respondentů
195

). Více reálné se jeví jiné vysvětlení. Tím, že je zde preference regionální 

stanice vysoká a posluchači tak mají k regionální stanici vytvořený jistý osobní vztah 

(záleží jim na ní), více ji poslouchají (v porovnání s celoplošnou stanicí), chtějí 

s určitostí popsat nevýhody, které z jejich pohledu regionální stanice mají. Důvodem 

může být očekávání nápravy a možnost vylepšení jejich oblíbeného „produktu“. 

                                                 
195

 Autor práce při kontrole výzkumných dat ještě kontaktoval výzkumnou agenturu, která v tomto 

regionu sběr dat prováděla, aby znovu překontrolovala zmíněné údaje, ale z její strany bylo uvedeno, že 

výroky žádné v tomto případě respondenti neuvedli a interview proběhly standardně. 
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V případě výsledků druhé části otázky č. 7b týkající se nevýhod celoplošné stanice je 

nejvýše zastoupený výrok: informace / aktuality / zprávy - pouze z regionu / málo o celé 

ČR, kde je to v tomto případě shodné jako v ostatních regionech, nicméně v ostatních 

případech již nikoliv. V dalších případech už respondenti uváděli faktické připomínky 

týkající se neznalosti regionu, hudby (kvalita a časté opakování), množství reklam, 

neregionálních servisních informací a horšího pokrytí. I u této části otázky je patrné, že 

respondenti v tomto regionu mají určitý vztah ke stanicím, a proto uvádějí více faktické, 

detailní a logicko-oprávněné „požadavky“ v podobě nevýhod jak u celoplošné, tak 

u regionální stanice. Na co je potřeba upozornit, je skutečnost, že výše procentuální 

hodnoty u výroku neví, bez odpovědi, které v tomto případě činí 33 %, je 3 % za 

stanovenou hranicí u těchto odpovědí.  

 

Tabulka 31: Místo poslechu regionální nebo celoplošné stanice region kraj 

Vysočina 
O8a. Prosím, řekněte nám, kde posloucháte regionální stanice nejčastěji: O8bProsím, řekněte nám, kde posloucháte celoplošné stanice 

nejčastěji:

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

Vysočina Vysočina

na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci) 90% 76% na „normálním“ rádiovém přijímači (doma, v práci)

v autorádiu 86% 71% v autorádiu

ve svém počítači 38% 38% ve svém počítači

na svém "chytrém" telefonu 29% 24% na svém telefonu

regionální stanice neposlouchám 5% 5% jinde

jinde 0% 0% celoplošné stanice neposlouchám  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky výroků na otázku č. 8a  stejně jako v ostatních regionech potvrzují, 

že poslech regionální (ale i celoplošné) stanice je stále nejvyšší za pomoci přijímačů, 

které přijímají klasické terestrické vysílání, tedy na „normálním“ rádiovém přijímači 

(doma, v práci) a v autorádiu. Procentuální hodnoty obou uvedených výroků patří 

v kraji Vysočina mezi nejvyšší. I další výroky v pořadí (ve svém počítači a na svém 

"chytrém" telefonu) mají jedny z nejvyšších hodnot zastoupení. Výsledky na otázku     

č. 8b prezentují výroky ve stejném pořadí jako u regionálních stanic. Zde se tedy 

nepotvrdily výsledky z krajů Jihočeského a Plzeňského, kde měl nejvyšší hodnotu 

poslech celoplošné stanice v autorádiu. Co je však zatím jednoznačně patrné, je to, že 

poslech v autorádiu je skoro roven poslechu na „normálním“ rádiovém přijímači 

(doma, v práci), protože rozdíly mezi těmito výroky jsou ve většině výsledků velmi 

malé. 
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6.6 Výsledky region Moravskoslezský kraj 

 

Moravskoslezský kraj byl do výzkumu zahrnut z důvodů své určité 

výjimečnosti, co se obyvatelstva týče. Kraj je třetí nejlidnatější v ČR, s druhou nejvyšší 

hustotou zalidnění (224 obyvatel/km
2
), které převyšuje celorepublikový průměr 

(133 obyvatel/km
2
). Moravskoslezský kraj je také výjimečný tím, že 62 % obyvatel žije 

v obcích, které mají více než 20 000 obyvatel.
196

 Právě kvůli těmto atributům a také 

kvůli geografické poloze kraje (kde část území tvoří Morava a Slezsko – tedy zbývající 

české země), byl tento region vybrán do výzkumu. Výsledky tak budou komplexní, 

budou zahrnovat celé území ČR a zároveň mohou být vztaženy na celou populaci a 

budou tak reprezentativní.  

Tabulka 32: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice region 

Moravskoslezský kraj  

 

Q6 Posloucháte raději stanice, které vysílají pouze ve Vašem regionu,

nebo stanice celoplošné (vysílající většinou z Prahy)?

Sloupcová % Lokalita

SM

Regionální 48%

Celoplošné 33%

Je mi to jedno 19%
 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky na otázku č. 6 v Moravskoslezském regionu vyjadřují podobné 

postoje respondentů jako v kraji Vysočina a to tím, že nejvyšší zastoupení má 

preference poslechu regionální stanice, následuje preference poslechu celoplošné 

stanice a nejnižší hodnotu má odpověď Je mi to jedno. Oproti výsledkům v kraji 

Vysočina jsou odlišné hodnoty jednotlivých možností (kde preference celoplošné 

stanice je vyšší a naopak nižší u odpovědi Je mi to jedno), a také výše rozdílu hodnoty 

regionální versus celoplošné. Pokud se podíváme na Moravskoslezský kraj optikou 

výsledků měření poslechovosti Radioprojekt, tak oba typy stanic jsou 

v Moravskoslezském kraji úspěšné, i když nepatrně lepších výsledků dosahují 

celoplošné stanice. Regionální stanice mají v Moravskoslezském kraji tradici, a byly 

                                                 
196

 Rozloha území, počet obyvatel, hustota obyvatelstva a počet obcí podle krajů a okresů k 1. 1. 2013 

[online]. Praha: Český statistický úřad, [cit. 2015-05-02]. Dostupné z www: 
https://www.czso.cz/documents/10180/20548153/130055140101.pdf/ec104fff-5b76-4f81-a3e4-

ad32a4dfc330 
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zde velmi úspěšné (dlouhou dobu byly dokonce nejúspěšnější). Díky tomu si patrně 

vytvořily v myslích posluchačů silnou „heritage“, která přetrvala dodnes. Pomáhá tak 

v pozitivním vnímání regionální stanice a poskytla právě tyto prezentované výsledky.  

 

Tabulka 33: Výhody regionální nebo celoplošné stanice region Moravskoslezský 

kraj 
O7Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší výhody regionálních a 3 největší výhody celoplošných stanic 

O7a Výhody regionální stanice O7a Výhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

SM SM

informace / aktuality / zprávy - z regionu 86% 43% informace / aktuality / zprávy -  z celé ČR, světa, více

informace o dopravě / dopravní servis - z regionu, kvalitnější 29% 19% informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR

moderátoři - známější, z regionu 24% 10% moderátoři - lepší , kvalitnější, zajímavější

kultura / akce - v regionu 19% 10% hudba - lepší / větší výběr

znalost prostředí / regionu 19% 10% moderátoři - známější

dobré pokrytí / dobrý signál / dostupnost rádia 14% 10% program - lepší, pestřejší

informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější 14% 5% hudba - modernější / více novinek

moderátoři - lepší, kvalitnější, zajímavější 10% 5% reklamy - lepší

reklamy - místní, z regionu 10% 5% vyšší rozpočet

program - zábava, soutěže, celkově lepší 10% 5% širší pokrytí / dobrý signál

hudba - lepší, větší výběr 5%

hudba - regionální 5%

48% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Prezentované výsledky otázky č. 7a ohledně tří největších výhod regionální 

stanice mají opět (jako v případě výsledků v kraji Vyočina) vysoké hodnoty pro zde 

uvedené výroky. Pro respondenty byl největší výhodou, jako ve všech případech, výrok: 

informace / aktuality / zprávy - z regionu. Jeho hodnota je na nejvyšší úrovní a je stejná 

jako na Vysočině. Dalšími výhodami dle dotazovaných respondentů jsou informace 

o dopravě / dopravní servis - z regionu, kvalitnější a moderátoři - známější, z regionu. 

Po nich následuje dalších sedm výroků, které mají hodnoty vyšší nebo rovnající se 

10 %, které se týkají regionálních informací (zpravodajského i servisního charakteru), 

kvalitního pokrytí, znalosti regionu a dalších. Odpověď v podobě možnosti neví, bez 

odpovědi nebyla ani v tomto případě vůbec zastoupena. Pořadí a hodnoty výroků mají 

podobnou úroveň jako v kraji Vysočina, naopak jsou nepatrně odlišné od ostatních 

regionů.  

Výsledky na otázku č. 7a  uvedených tří největších výhod celoplošné stanice 

má nejvyšší hodnotu zastoupených výroků (stejně jako ve všech ostatních zkoumaných 

regionů) tato odpověď: informace / aktuality / zprávy - z celé ČR, světa, více. 

Následující pořadí výroků je však rozdílné. Druhý v pořadí zastoupený výrok: 

informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR a třetím v pořadí je v podstatě několik 

výroků: moderátoři - lepší, kvalitnější, zajímavější, hudba - lepší / větší výběr, 

moderátoři – známější, program - lepší, pestřejší,  které mají stejně vysokou míru 
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procentuálního zastoupení. Je zajímavé, že hodnota výroku širší pokrytí / dobrý signál, 

který byl v ostatních regionech nejčastěji druhý v pořadí, je zde pouze na 5 %. Pokud 

však hledáme nějaké logické vysvětlení, může být jednou z možností to, že 

v Moravskoslezském kraji mají regionální stanice kvalitní a široké pokrytí (což je 

v případě velkých regionálních stanic jako je např. KISS Morava, Rádio Čas nebo 

Hitrádio Orion pravda), respondenti logicky neuvádějí jako jednu ze tří největších 

výhod celoplošných stanic právě možnost širší pokrytí / dobrý signál. 

Výsledky prezentované tabulkou č. 20 ukazují, že Moravskoslezský region je 

do jisté míry více specifický než ostatní zkoumané české regiony. Může to vycházet 

z toho, že Morava (ale i Vysočina), dbají stále více (než české regiony) na tradice či 

lidskou pospolitost a lidé jsou více hrdí na region, kde žijí. K výsledkům týkajících se 

tří největších výhod celoplošné stanice je však nutné poznament, že je zde značně 

vysoká hodnota výroku neví, bez odpovědi, která v tomto případě činí 48 %, a která je 

nad stanovenou výší 30 %. Proto budou mít tyto výsledky v celkových výsledcích 

menší váhu a zastoupení.  

Tabulka 34: Nevýhody regionální nebo celoplošné stanice region Moravskoslezský 

kraj 
O7Prosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší nevýhody regionálních a 3 největší nevýhody celoplošných stanic 

O7b Nevýhody regionální stanice O7b Nevýhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

SM SM

informace / aktuality / zprávy - pouze z regionu / málo o celé ČR 52% 14% informace / aktuality / zprávy - z celé ČR /málo o regionu

horší, menší pokrytí / špatný signál 14% 10% kultura / akce - málo z regionu

informace o dopravě / dopravní servis - pouze z regionu 14% 5% hudba - časté opakování písní

informace / aktuality / zprávy - malé množství 10% 5% informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé

kultura / akce - pouze z regionu 10% 5% moderátoři - horší / méně kvalitní

menší rozpočet 10% 5% moderátoři - neznámí

hudba - časté opakování písní 5% 5% program - horší

hudba - horší 5%

moderátoři - málo známí 5%

reklama - velké množství 5%

neví, bez odpovědi 29% 76% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky odpovědí respondentů na otázku č. 7b, v případě tří největších 

nevýhod regionální stanice, se v nejvíce zastoupeném výroku (informace / aktuality / 

zprávy - pouze z regionu / málo o celé ČR) shodují v pořadí s ostatními již 

prezentovanými regiony. Následují výroky týkající se pokrytí (horší, menší pokrytí / 

špatný signál) a dopravních informací (informace o dopravě / dopravní servis - pouze 

z regionu).  10 % zastoupení mají ještě další tři nevýhody v podobě výroků ohledně 

objemu inforamcí (informace / aktuality / zprávy - malé množství), servisních informací 

(kultura / akce - pouze z regionu) a financování (menší rozpočet). Procentuální 
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zastoupení výroku neví, bez odpovědi je vyšší (29 %) nicméně ještě pod stanovenou 

hranici 30 %. 

Výsledky výroků na otázku č. 7b tří největších nevýhod celoplošné stanice na 

první pohled vykazují obecně nízké zastoupení výroků, proto jsou také jejich 

procentuální hodnoty nízké. Přesto je i zde největší nevýhodou celoplošné stanice výrok 

(informace / aktuality / zprávy - z celé ČR /málo o regionu), i když jeho hodnota je 

pouze 14 %, následován je výrokem, která se týká servisních informací (kultura / akce - 

málo z regionu), který má ještě 10 % zastoupení. Ostatních dalších pět výroků má již 

pouze hodnotu 5 %. Z prezentovaných výsledků u této části otázky č.7b je patrná velmi 

vysoká hodnota (76 %) výroku neví, bez odpovědi. Přestože u negativních výroků (tedy 

u nevýhod) byla hodnota zastoupení vždy vyšší než u pozitivních, zde je hodnota 

vysoko nad stanovenou hranicí 30 %, kdy je ještě možné brát výsledky jako relevantní. 

Proto výsledky otázky č. 7b ohledně tří největších nevýhod celoplošné stanice nebudou 

započítávány do celkových výsledků a budou sloužit pouze jako hodnoty orientační.
197

  

Tabulka 35: Místo poslechu regionální nebo celoplošné stanice region 

Moravskoslezský kraj 
O8a. Prosím, řekněte nám, kde posloucháte regionální stanice nejčastěji: O8bProsím, řekněte nám, kde posloucháte celoplošné stanice 

nejčastěji:

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

SM SM

v autorádiu 67% 76% v autorádiu

na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci) 62% 33% ve svém počítači

ve svém počítači 48% 29% na svém telefonu

na svém "chytrém" telefonu 43% 19% na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci)

jinde 0% 5% celoplošené stanice neposlouchám

regionální stanice neposlouchám 0% 0% jinde  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Poslední prezentované výsledky z Moravskoslezského kraje jsou odpovědi 

respondentů na otázky č. 8a a č.8b, které se týkají místa poslechu regionální nebo 

celoplošné stanice. Výsledky místa poslechu regionální stanice (otázka č. 8a) 

představují pořadí, kde má nejvyšší hodnotu poslech regionální stanice v autorádiu, 

následován poslechem na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci). Uvedené 

pořadí na dvou prvních místech je rozdílné (a opačné) oproti ostatním zkoumaným 

regionům, kde měla vždy nejvyšší hodnotu poslechu regionální stanice možnost na 

„normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci). U ostatních dvou možností je pořadí 

výroků již shodné (třetí v pořadí je poslech ve svém počítači, následován poslechem na 

                                                 
197

 Autor práce v případě výsledků v Moravskoslezském kraji revidoval výsledky s výzkumnou 

agenturou a sběr dat proběhl v pořádku a dle zadaných kritérií, a za standardních podmínek. V případě 

otázky č. 7b týkající se tří největších nevýhod celoplošné stanice byla nejčastější odpověď neví, tedy 

respondenti na otázku odpovídali, ale neuváděli konkrétní nevýhody. 
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svém "chytrém" telefonu) jako v ostaních zkoumaných regionech, ale mají nejvyšší 

hodnoty u obou výroků. 

Výsledky místa poslechu celoplošné stanice mají opět nejvyšší hodnotu 

poslechu v autorádiu (stejně jako v případě poslechu regionální stanice, nebo jako 

v případě výsledků v Jihočeském a Plzeňském kraji), ale následující pořadí výroků je již 

jiné. Oproti ostatním regionům je rozdíl v tom, že druhou a třetí nejvyšší hodnotu  

pořadí mají odpovědi ve svém počítači a na svém "chytrém" telefonu, a až čtvrtou 

v pořadí je možnost na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci) s hodnotou 

pouze 19 %. Výsledky ukazují, že i v Moravskoslezském kraji  v součtu stále převažuje 

poslech klasického terestrického vysílání (jako v ostatních zkoumaných regionech) a 

také hodnota poslechu v autorádiu je u celoplošné stanice většinou nejvyšší, nicméně 

možná predikují blízkou budoucnost, kdy se bude místo poslechu určitě měnit. 

U celoplošných stanic by situace mohla vypadat právě tak, jak je prezentují tyto 

výsledky. 

 

 

6.7 Výsledky region Praha, Praha-západ a Praha-východ 

 

Posledním prezentovaným výstupem jsou výsledky v regionu Praha. Jak již 

bylo zmiňováno, pro potřeby výzkumu byly pro region Praha zvoleny části: Praha
198

 a 

dva okresy Praha-západ a Praha-východ.  Důvodem je to, že vybrané území nejlépe 

pokrývá populaci jak v samotné Praze, tak v dvou největších (a k Praze přilehlých) 

okresů Středočeského kraje. Oba stanovené okresy jsou spádovou oblastí města Prahy, 

kde většina obyvatel denně cestuje za prací do Prahy a jejich životní styl a potřeby jsou 

velmi podobné jako u obyvatel samotné Prahy (a také se jedná o dva nejlidnatější 

okresy Středočeského kraje). Ostatní okresy Středočeského kraje se životním stylem a 

potřebami obyvatel přibližují spíše městům ve zbytku ČR. Prvním prezentovaným 

výsledkem je (stejně jako v ostatních regionech) otázka č. 6. 

                                                 
198

 „Území hlavního města Prahy tvoří samostatnou územní jednotku“; dělí se na deset obvodů. Název 

obvodů zní: obvod Praha 1 - 10. Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území 

obvodů výčtem městských částí ke dni účinnosti tohoto zákona.” §2, zákona č. 36/1960 Sb., o územním 

členění státu. Dostupné z www: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=29725&nr=36~2F1960&par=2&rpp=15#parCnt 



   

 

123 

  

Tabulka 36: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice region Praha 

Q6 Posloucháte raději stanice, které vysílají pouze ve Vašem regionu, 

nebo stanice celoplošné?

Sloupcová % Lokalita

Praha

Regionální 26%

Celoplošné 36%

Je mi to jedno 39%  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

  Výsledky prezentují to, co bylo autorem práce predikováno, a sice že region 

Praha bude minimálně v některých výsledcích rozdílný od ostatních regionů ČR. 

Z uvedených výsledků je patrné, že respondenti z Prahy více preferují celoplošné 

stanice. Rozdíl mezi oblíbeností obou typů stanic je nejvyšší (10 %). Procentní podíl 

respondentů, kteří neupřednostňují ani jeden z typů nabízených stanic, je na podobné 

hodnotě jako v ostatních regionech (vyjma krajů Vysočina a Moravskoslezského). I zde 

(stejně jako v Jihočeském, Plzeňském kraji a Východních Čechách) je patrné, že pro cca 

2/5 respondentů není důležitá preference ani jednoho typu stanic a pro poslech se 

následně rozhodují podle jiných kritérií. Následují výsledky otázek č. 7a, 7b, tedy 

spontánní výroky tří největších výhod a nevýhod regionálních a celoplošných stanic.  

Tabulka 37: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice region Praha  

Q7a Výhody regionální stanice Q7a Výhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

Praha Praha

informace / aktuality / zprávy - z regionu 61% 53% širší pokrytí / dobrý signál

informace o dopravě / dopravní servis - z regionu, 

kvalitnější 21% 37% informace / aktuality / zprávy -  z celé ČR, světa, více

kultura / akce - v regionu 20% 10% program - lepší, pestřejší

dobré pokrytí / dobrý signál / dostupnost rádia 15% 9%

informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, 

zajímavější

žádné 9% 6% žádné

počasí - v regionu 8% 6% informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR

program - zábava, soutěže, celkově lepší 6% 5% hudba - lepší / větší výběr

informace / aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, 

zajímavější 6% 5% známost rádia

reklamy - místní, z regionu 5% 3% vyšší rozpočet

znalost prostředí / regionu 5% 3% jiné

hudba - lepší, větší výběr 3% 3% kultura / akce  - v celé ČR

jiné 3% 3% moderátoři - známější

hudba - regionální 1% 2% program - atraktivnější soutěže / zábava

širší pokrytí / více posluchačů 1% 2% hudba - modernější / více novinek

hudba - modernější 1% 1% moderátoři - lepší , kvalitnější, zajímavější

neví, bez odpovědi 9% 9% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky u otázky č. 7a  ukazují, že v otázce největších výhod regionálního 

rádia pražský trh kopíruje ostatní trhy, (vyjma krajů Vysočina a Moravskoslezského), a 
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že se shoduje jak v pořadí výsledných výroků informace / aktuality / zprávy – z regionu, 

informace o dopravě / dopravní servis – z regionu, kvalitnější, kultura / akce – 

v regionu, tak i v podobném procentuálním zastoupení (od 60 do 68 %). Odlišný je 

naopak procentuální podíl výroků dobré pokrytí / dobrý signál / dostupnost rádia, který 

je v regionu Praha 15% a patří tak k nejvyšším ve zkoumaných regionech. Vyhodnocení 

výsledků u otázky č. 7a, tj. výhody celoplošné stanice, jsou však výsledky rozdílné 

oproti všem zbylým regionům. Nejvyšší procentuální podíl má výrok širší pokrytí / 

dobrý signál, který je v ostatních regionech většinou na druhém místě v procentním 

podílu. Druhý nejvyšší procentní zastoupení má výrok informace / aktuality / zprávy – 

z celé ČR, světa, více, který je shodný s pořadím z ostatních regionů. Ale již třetí 

v pořadí výrok program - lepší, pestřejší je opět na tomto místě odlišný od ostatních 

regionů (i když rozdíl v procentním zastoupení není zásadně velký). Počet respondentů, 

kteří neodpověděli na tuto otázku je na nižší úrovni (v obou případech pod 10 %). 

Tabulka 38: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice region Praha 

Q7b Neýhody regionální stanice Q7b Nevýhody celoplošné stanice

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

Praha Praha
horší, menší pokrytí / špatný signál 38% 33% žádné

žádné 22% 19% informace / aktuality / zprávy - z celé ČR /málo o regionu

informace / aktuality / zprávy - pouze z regionu / málo o celé ČR 19% 10% reklama - velké množství

zaměření jen na region 5% 9% informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé

málo známá rádia s málo posluchači 4% 7% program - horší

reklama - velké množství 4% 6% horší pokrytí / špatný signál

informace / aktuality / zprávy - méně kvalitní / nezajímavé 3% 3% informace o dopravě / dopravní servis - z celé ČR

menší rozpočet 3% 3% rádio je méně osobní / chybí blízkost

program - méně kvalitní 3% 3% jiné

informace o dopravě / dopravní servis - pouze z regionu 2% 3% hudba - časté opakování písní

hudba - neaktuální, málo novinek 2% 3% kultura / akce - málo z regionu

kultura / akce - pouze z regionu 2% 2% informace / aktuality / zprávy - zastaralé

moderátoři - horší  / méně kvalitní 2% 2% počasí - z celé ČR, málo z regionu

program - méně soutěží / méně zajímavé soutěže 2% 2% přetížení tlf. linek, nedá se dovolat

hudba - menší výběr 1% 1% region - neznalost

moderátoři - málo známí 1% 1% vyšší rozpočet

jiné 1% 1% hudba - horší / příliš velký výběr / neznámá

hudba - horší 1% 1% menší pokrytí / signál

hudba - časté opakování písní 1% 1% moderátoři - horší / méně kvalitní

hudba - z regionu 1% 1% moderátoři - neznámí

informace / aktuality / zprávy - malé množství 0% 0% program - méně novinek

neví, bez odpovědi 13% 18% neví, bez odpovědi  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky otázky č. 7b co se týče výroků ohledně regionální stanice, kopírují 

výsledky v ostatních českých regionech, až na výši procentního podílu výroku, který je 

první v pořadí (horší, menší pokrytí / špatný signál). Ten je v Praze druhý nejvyšší a 

oproti dalším českým regionům je jeho hodnota 2 x vyšší. Velmi podobné je to 

i v případě výroků ohledně nevýhod celoplošné stanice. I zde pořadí výroků kopíruje 

pořadí ostatních regionů (vyjma krajů Vysočina a Moravskoslezského), až na výrok 

reklama – velké množství, který je v lokalitě Praha třetí v pořadí, zatímco ve většině 
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ostatních regionů je až čtvrtý. Naopak výrok informace / aktuality / zprávy – méně 

kvalitní, nezajímavé je zde v pořadí o jednu pozici níže než ve většině ostatních 

testovaných regionů. 

Tabulka 39: Místo poslechu regionální nebo celoplošné stanice region Praha  

O8a. Prosím, řekněte nám, kde posloucháte regionální stanice nejčastěji: O8bProsím, řekněte nám, kde posloucháte celoplošné stanice 

nejčastěji:

Sloupcová % Lokalita Lokalita Sloupcová %

Praha Praha

na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci) 81% 79% na „normálním“ rádiovém přijímači ( doma, v práci)

v autorádiu 78% 78% v autorádiu

ve svém počítači 47% 39% ve svém počítači

na svém "chytrém" telefonu 21% 19% na svém telefonu

jinde 7% 6% jinde

regionální stanice neposlouchám 1% 1% celoplošné stanice neposlouchám  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky odpovědí respondentů na otázku č. 8a v Praze ukazují, že je zde 

nejmenší rozdíl mezi poslechem regionální stanice na „normálním“ rádiovém přijímači 

(doma, v práci) a v autorádiu, což se dalo očekávat. Pokud totiž respondenti poslouchají 

regionální (ale i celoplošnou) stanici, bude velké zastoupení poslechu právě 

v automobilech, kvůli velké hustotě dopravy na silnících. U celoplošných stanic je 

procentuální podíl poslechu u těchto dvou možností téměř totožný. Region Praha však 

nevykazuje ve výsledcích vyšší podíl poslechu celoplošných stanic v autorádiu než na 

„normální“ rádiovém přijímači (doma, v práci) jako většina ostatních zkoumaných 

regionů. Naopak je zde vysoký (a druhý nejvyšší) podíl poslechu regionální stanice ve 

svém počítači, což bylo možné taktéž predikovat, kvůli velkému zastoupení PC 

v domácnostech v regionu Praha. Překvapením je naopak nízký podíl (druhý nejnižší) 

poslechu regionální stanice na svém „chytrém“ telefonu oproti ostatním regionům, 

protože koncentrace „chytrých“ telefonů je s určitostí v regionu Praha největší. Právě 

proto byl očekáván větší podíl. 
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7 ANALÝZA, VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ, 

DOPORUČENÍ 
 

„Analýza je myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu, jevu nebo situace 

(dále jen jevu) na jednotlivé části, které se stávají předmětem dalšího zkoumání.”
199

 

V rámci této rigorózní práce je analýza chápaná v širším kontextu jako postup 

k hodnocení a třídění informací, které jsou zapotřebí k vyřešení zkoumaného úkolu 

(problému). Cílem analýzy je redukce, organizace a následná syntéza získaných 

statistických dat, smyslem je dát výsledkům význam. Následuje analytická interpretace 

výsledků výzkumu, provedené závěry s ohledem na hlavní cíl práce a stanovené 

hypotézy. Analýza samotná je rozložena do několika částí, které jsou logicky řazeny a 

váží se k samostatným stanoveným hypotézám. Každá část analýzy obsahuje jednak 

rozbor výsledků, ale i závěry, na jejichž základě bylo možné stanové hypotézy potvrdit 

nebo vyvrátit. Jelikož výzkum byl prováděn kvantitativní metodou, byla pro 

vyhodnocení výsledků použita statistická analýza dat. Popisná statistika
200

 byla použita 

pro zobrazení, sumarizaci sebraných dat a zpracování výsledků převážně ve formě 

tabulek (viz kapitola 6) a k charakterizaci skupin. Pro zjištění závěrů z jednotlivých 

šetření provedených na stanoveném vzorku respondentů byla použita interferenční 

statistika
201

.  

Následuje doporučení, které vychází z provedené analýzy výsledků. Jsou zde 

popsány kroky, které by případně měly soukromé regionální stanice udělat, na jaké 

důležité programové a komunikační aspekty se soustředit proto, aby i nadále mohly 

konkurovat celoplošným soukromým rozhlasovým stanicím, ale i veřejnoprávnímu 

                                                 
199

 SYNEK, M. – SEDLÁČKOVÁ, H. – VÁVROVÁ, H.:  ak psát diplomové a jiné písemné 

práce.[online]. VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, 2002, [cit. 15-11-2015].  59 s., dostupné 

z www: http://fph.vse.cz/att/dp.pdf.  
200

 Popisná statistika – „je metoda pro zjišťování a sumarizaci informací (tabulky, grafy, atd.) a popisné 

charakteristiky (průměr, rozptyly, a další). Cílem je explorace dat.“ ŠAFR, J.: Analýza kvantitativních dat 

I, Popisné statistiky a jednorozměrné explorační analýzy, [online]. UK Praha, Fakulta historické 

sociologie, 2015, [cit. 15-11-2015].  4 s., dostupné 

z www: http://www.kmvp.wz.cz/index.htm#prednasky 
201

 Interferenční statistika – „metoda pro přijímání a měření spolehlivosti závěrů o populaci založených na 

informacích získaných z jejího výběru (odhad parametru na základě výběru z populace). Cílem je 

ověřování hypotéz.“ ŠAFR, J.: Analýza kvantitativních dat I, Popisné statistiky a jednorozměrné 

explorační analýzy,.[online] UK Praha, Fakulta historické sociologie, 2015, [cit.15-11-2015].   4 s.,  

dostupné z www: http://www.kmvp.wz.cz/index.htm#prednasky 
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rozhlasu, a to celoplošnému i regionálnímu, aby i v blízké budoucnosti byly schopné 

plnohodnotně vysílat a plnit tak roli nezávislého soukromého rozhlasového média, které 

působí přímo v daném regionu. Doporučení obsahuje jednak generální návrhy platné 

pro všechny regiony, tak návrhy, které jsou specifické pro určitý region, který 

vykazoval ve výsledcích odlišnosti. 

 

 

7.1 Posluchačské preference regionální nebo celoplošné 
stanice 

 

Pro hlavní cíl této rigorózní práce je zodpovězení této otázky jedním 

z klíčových aspektů. Pro současnou a blízkou budoucnost regionálních soukromých 

rozhlasových stanic je potvrzení či vyvrácení této hypotézy alfou a omegou jejich 

krátko- a střednědobé strategie, protože regionální působnost, blízkost a znalost byla 

dlouho dobu zásadní konkurenční výhodou a klíčem k úspěchu. Vedla k dominanci 

těchto stanic na regionálním rozhlasovém trhu a jejich silné pozici na celoplošném 

rozhlasovém trhu. Situace se však (jako celý mediální trh) mění, je tedy přímo 

existenčně nutné znát odpověď na preferenci posluchačů právě v tomto klíčovém 

parametru. Jak nám již predikovaly výsledky v kapitole č. 6, preference regionální 

(místní)/celoplošné stanice jsou na stejné úrovni. Tabulka 36 ukazuje celkové výsledky, 

které jsou dále rozčleněny dle genderových a věkových skupin. 

Tabulka 40: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice celkem 

(Pohlaví a věkové skupiny) 

O6 Posloucháte raději stanice, které vysílají pouze ve Vašem regionu, nebo stanice celoplošné (vysílající většinou z Prahy)?

Základ: všichni respondenti

Sloupcová % Celkem

muž žena 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 54

Počet respondentů 706 278 428 150 251 205 100
Regionální 31% 32% 31% 35% 33% 26% 23%

Celoplošné 29% 29% 29% 28% 27% 33% 38%

Je mi to jedno 40% 39% 40% 39% 40% 41% 39%

Pohlaví Věková kategorie

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Analýzou dat, jejichž výsledky jsou zastoupeny v tabulce 40, bylo zjištěno, že 

preference regionální nebo celoplošné stanice je na velmi podobné hodnotě a tvoří 

v případě regionální stanice 31 %, v případě celoplošné stanice pak 29 % respondentů 

z celkového vzorku. Největší zastoupení (40 %) mají respondenti, kteří nepreferují ani 
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jednu z nabízených stanic kvůli jejímu územnímu statusu, ale kvůli jiným atributům 

(které nebyly předmětem tohoto výzkumu). Genderové dělení dat pak přináší podobná 

zjištění a kopíruje výsledky jako v celkových preferencích. Není tedy patrná žádná vyšší 

preference ani u jednoho typu rozhlasové stanice, a to jak u mužů, tak i žen. Věkové 

členění výše uvedených dat ukazuje vcelku překvapivé zjištění, a to že mladší věkové 

skupiny preferují spíše regionální stanice a naopak starší věkové skupiny preferují spíše 

celoplošné stanice. Rozdíl v preferencích u věkových skupin není nikterak zásadní 

(v celé zkoumané a členěné šíři 10 %), nicméně tento výsledek je odlišný od podobných 

zjištění v minulosti prováděných výzkumů,
202

 kde byla naopak vyšší preference 

regionálních stanic u starších věkových skupin (40–59 /79/ let) z důvodu pevného 

ukotvení k regionu, protože v něm většinou prožily značnou část svého života, zatímco 

mladší cílové skupiny byly více „nadregionální“ a neměly tak pevný vztah ke svému 

regionu. Vyšší preference regionálních rozhlasových stanic u mladších věkových skupin 

je zajímavá i v kontextu rozvoje on line médií (internetu) a jejich používání nejen v PC, 

ale hlavně v mobilních zařízeních (mobilní telefony, tablety). Tyto technologie totiž 

lépe a zejména častěji využívají právě mladší cílové skupiny (zásluhou větší znalosti 

cizích jazyků). Zásluhou možnosti rychle a jednoduše konzumovat a sdílet informace 

nejen z celé republiky, ale de facto z celého světa, a také díky všude přítomné 

globalizaci se svět v myslích zejména mladých lidí „zmenšuje“, takže jejich rozlišení a 

uvědomění si regionu bývá znatelně nižší. 

Přestože se výzkumná otázka zabývá obecnou informací o preferenci 

regionální nebo celoplošné rozhlasové stanice, provedená analýza veškerých dat na 

otázku č. 6, tedy včetně regionálních, ukazuje vesměs homogenní výsledky v českých 

krajích včetně Prahy, které korespondují s celkovými výsledky. Oproti tomu rozdílné 

výsledky jsou v kraji Vysočina a Moravskoslezském kraji, viz tabulka 41. 

Tabulka 41: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice celkem  

(Lokality)  

Q6 Posloucháte raději stanice, které vysílají pouze ve Vašem regionu, nebo stanice celoplošné?

Sloupcová % Celkem Lokalita Lokalita Lokalita Lokalita Lokalita Lokalita

Praha JK PK VČ Vysočina SM

Regionální 31% 25% 33% 25% 31% 52% 48%

Celoplošné 29% 36% 24% 29% 28% 24% 33%

Je mi to jedno 40% 39% 43% 46% 41% 24% 19%  
Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 
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 Mapping study 2010 – The Brand Support Company / StemMark / MMS. Zdroj: 

osobní archiv autora 
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Uvedené výsledky v tabulce 41 potvrzují vyslovenou domněnku, že preference 

celoplošné stanice bude mít nejvyšší podíl (36 %) právě v Praze a nejnižší podíl bude 

mít naopak preference regionální stanice (25 %). Tento region dlouhodobě vykazuje 

diference (stejně jako v jiných směrech) oproti ostatním regionům, a proto se tato 

skutečnost dala předpokládat i v tomto případě. Rozdíl však není tak markantní, jak by 

se dalo očekávat (pouze jednotky procent) a vcelku tak zapadá do kontextu celkových 

výsledků. Velký rozdíl preferencí mezi kraji v Čechách, na Vysočině a severní Moravě 

může být dán samozřejmě několika důvody. Autor práce (na základě jeho dlouholetých 

zkušeností v rozhlasovém odvětví a zároveň práci s mnoha výzkumy týkajícími se 

posluchačů a rozhlasového trhu) vidí důvod tohoto rozdílu v těchto aspektech:  

V demografické a geografické odlišnosti a výjimečnosti kraje Vysočina, které 

se projevily v absenci většího počtu vysílajících regionálních rozhlasových stanic. Tím 

byla dána dominance de facto jedné regionální rozhlasové stanice působící na tomto 

trhu od roku 1996 (Rádio Vysočina), které se podařilo vytvořit si velmi pevný a 

dlouhodobý vztah se svými posluchači, vybudovat si silnou značku s pozitivním 

vnímáním a potřebou poslechu regionální stanice. Podobná situace byla i v ostatních 

českých krajích, kde preference regionálních stanic byla převažující vesměs do roku 

2005. Následně začal vzrůstat vliv celoplošných stanic a preference jejich poslechu. 

Nicméně v ostatních krajích vysílalo více soukromých regionálních stanic, které musely 

jednak „bojovat“ o poslechovost mezi sebou, a také čelit konkurenci v podobě 

celoplošných stanic. V kraji Vysočina byla situace jiná, až do roku 2009
203

 bylo Rádio 

Vysočina jediným soukromým regionálním rádiem v tomto kraji a celoplošné soukromé 

stanice zde měly zastoupení pouze v podobě Rádia Impuls a Frekvence 1 (EVROPA 2 

spustila v Jihlavě své vysílání až v červenci 2005). Tyto okolnosti jsou (dle autora 

práce) hlavním důvodem vysoké preference regionální stanice u zkoumaného vzorku 

v lokalitě Vysočina.  

V určité vyhraněnosti Severomoravské lokality (a Moravy jako takové) vůči 

českým krajům a obzvláště pak Praze. Ač se to může zdát na první pohled 

nepravděpodobné, podpora každé místní (regionální) akce, interpretů, představení, 

                                                 
203

 1. června 2009 zahajuje své vysílání Rádio Jihlava., v červenci 2009 pak spouští na odkrývacím 

kmitočtu pro Jihlavu své vysílání brněnské rádio Kiss Hády (zde se však nejedná o unikátní program pro 

Jihlavu a okolí, ale pouze vysílání mateřského programu Kiss Hády). KRUŽÍK, Petr. Červencové novinky 

na VKV vysílačích [online]. 5. 8. 2009, RadioTV [cit. 15-11- 2015]. Dostupné z www: 

http://www.radiotv.cz/p_radio/r_technika/cervencove-novinky-na-vkv-vysilacich/. 
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uskupení, podnikání nebo záměrů i regionálních rozhlasových stanic, je vlastně 

„bojkotem“ věcí implementovaných z Čech a Prahy, dále poukázáním na vlastní 

individualitu a schopnosti být stejně tak dobří, ne-li lepší. Autor práce se domnívá (na 

základě dlouhodobé úspěšnosti a vysoké poslechovosti místních regionálních 

rozhlasových stanic /KISS Morava, Rádio Čas, Hitrádio Orion/, a dále osobní účasti 

několika “focus groups“ v průběhu deseti let na téma důvodů poslechu regionálních 

stanic), že díky této „vyhraněnosti“ je preference poslechu regionální stanice 

u zkoumaného vzorku vyšší než v českých krajích. 

  Na základě analýzy výsledků, které se vztahovaly k otázce č. 6, ukazuje 

tabulka 42 hodnoty ve sloupci Celkem:  

Tabulka 42: Preference poslechu regionální nebo celoplošné stanice celkem  

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Nejvyšší zastoupení (40 %) má výrok „ e mi to jedno“, další v pořadí se 

zastoupením 31 % je výrok „Regionální“ pro preferenci poslechu regionální stanice. 

Nejnižší hodnotu (29 %) má zastoupení výroku „Celoplošné“ pro preferenci poslechu 

celoplošné stanice.  

 Z údajů je tedy patrné, že pro preferenci poslechu rozhlasových stanic nehraje 

zásadní roli to, zda je rozhlasová stanice regionální případně celoplošná. „Regionálnost“ 

(tedy blízkost, regionální působnost a převážně regionální obsah včetně servisních 

informací), tedy největší konkurenční výhoda regionálních stanic, již není primární 

tzv. tune in faktor poslechu regionálních stanic. Pro potřeby hlavně soukromých 

regionálních rozhlasových stanic (které mají jako zdroj svých příjmů prostředky za 

vysílání reklamních sdělení a jsou existenčně závislé na poslechovosti a podílu na 

rozhlasovém reklamním trhu) je právě toto zjištění klíčové. Zásadní je zejména pro 

jejich marketing a celkovou komunikaci, současnou a střednědobou strategii. Dále je 
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nutné k této skutečnosti přihlížet při samotné tvorbě programu (kterou však budou 

ovlivňovat i další výsledky tohoto výzkumu, které budou následně prezentovány). 

Na základě analýzy uvedených celkových výsledků preferencí regionální nebo 

celoplošné stanice lze konstatovat, že se nepotvrdila Hypotéza č. 1. Posluchači 

nepreferují soukromé regionální rozhlasové stanice před celoplošnými. 

 

 

7.2 Důvody poslechu regionální stanice 

 

Pro potřeby naplnění hlavního cíle této rigorózní práce výzkum dále zkoumal 

další skutečnosti, které jsou dle autora práce důležité, aby bylo možné učinit relevantní 

závěry a doporučení. Dalším důležitým aspektem výzkumu jsou důvody, jaké vedou 

posluchače k preferenci poslechu buď regionální, nebo celoplošné stanice. Proto součást 

výzkumného dotazníku tvořily otázky otevřeného typu 7a a 7b, na které respondenti 

spontánně uváděli tři největší výhody a nevýhody regionální/celoplošné stanice.  

Obsahem práce je zjištění co nejpřesnějších obecných závěrů týkajících se regionálních 

stanic, proto analýza těchto výsledků vycházela z komparace zaznamenaných výroků 

(a to jak největších výhod i nevýhod) a jejich procentuálního zastoupení u obou typů 

stanic, aby výsledky byly co nejvíce objektivní a vypovídající. Tabulka 43 porovnává 

výsledky tří největších nevýhod regionální a celoplošné stanice. 
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Tabulka 43: Komparace tří největších nevýhod regionálních nebo celoplošných 

stanic 

  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výše prezentované výsledky ukazují, že jednak podílově korespondují 

s výsledky shrnutými v kapitole 8.1, dále ukazují, že cca 1/3 posluchačů neshledává 

u žádného z typů stanic žádné nevýhody. Pokud tuto skutečnost pomineme, tak je 

zřejmé, že k výrokům, které mají nevyšší procentuální zastoupení u negativního 

hodnocení, patří informace, aktuality a zprávy se zaměřením pro určitý typ zkoumaných 

stanic. Může se to zdát překvapivé, hlavně v kontextu dále uvedených výsledků tří 

největších výhod obou typů stanic, ale je nutné si uvědomit, že výsledky pramení 

z celkového vzorku respondentů (který nebyl dále žádným způsobem selektován na 

posluchače, kteří poslouchají regionální nebo celoplošnou stanici). Je tedy vcelku 

logické, že pokud posluchač regionální stanice poslouchá regionální stanici 

např. převážně kvůli regionálním informacím a obsahu, bude jako jednu z hlavních 

nevýhod celoplošné stanice pravděpodobně uvádět, že celoplošná stanice má informace 

převážně národního charakteru, a když už regionální, tak jen ty s celorepublikovým 

přesahem.  

Pokud jsou výsledky prezentované v tabulce č. 30 analyzovány v obecné 

rovině, tak ukazují pregnantně rozdílné důvody poslechu obou typů stanic. 

U regionálních stanic je největší nevýhodou (pokud pomineme již vzpomínané 

informace) menší/horší pokrytí (vnímáno v kontextu s celoplošnou stanicí), dále pak 

příliš mnoho regionálních informací na úkor celonárodních (případně na úkor celkové 

kvality samotné zprávy), poslední často uvedenou nevýhodou je kvalita vysílání obecně. 
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U celoplošné stanice je největší nevýhodou absence regionálních informací. S velkým 

rozdílem pak následuje kvalita informací a velké množství reklam. Jak výsledky 

ukazují, každá ze stanic má signifikantní rozdíly, které jsou důvodem pro poslech 

(v tomto případě pro „neposlech“) určitého typu stanice.  

Pro určení finálních důvodů pro poslech regionální stanice je potřeba 

analyzovat i výsledky výroků na otázku č. 7a, které prezentuje tabulka 44.  

Tabulka 44: Komparace tří největších výhod regionálních nebo celoplošných 

stanic 

  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Prezentované výsledky jednoznačně deklarují, že důvody preference určitého 

typu zkoumaných stanic jsou rozdílné (přestože v případě informací se mohou zprvu 

jevit jako shodné) a určující pro následný výběr. Při analýze výsledků tří nejčastěji 

uváděných největších výhod celoplošných stanic je jasné, že převažují dvě hlavní 

výhody: informace, aktuality a zpravodajství z celé ČR a světa, následuje velikost a 

šířka pokrytí. Dále je zde (i když již s velkým rozdílem) výrok týkající se kvality 

nabízených informací (další výroky už mají zastoupení pod 10 %). Výsledky tedy 

reflektují jednak elementární výhodu celoplošných stanic – velikost a kvalitu pokrytí – 

která je dána již danou a udělenou licencí pro provozování rozhlasové stanice, a jednak 

vybudovanou image obsahové šíře pojatého zpravodajství, které pokrývá celou ČR a 

přináší i informace ze světa. Překvapením je, že celková kvalita vysílání, která je často 

celoplošnými stanicemi deklarována jako jedna z výhod celoplošných stanic (díky 

kvalitnějším pracovníkům, kteří se ve většině rekrutují z nejúspěšnějších pracovníků 

regionálních stanic a také vyšším prostředkům, které mají celoplošné stanice pro svůj 

provoz a promotion), není v konečných výsledcích zastoupena v takové míře, jak by se 
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dalo předpokládat. Dalším překvapujícím zjištěním je, že hudba jako taková má nízký 

výskyt výroků, a to jak pro celoplošné, tak i regionální stanice. Zde je možné namítnout, 

že hudba je neregionální, že tedy s členěním stanic na regionální a celoplošné toto 

nesouvisí, ale je nutné mít na paměti, že u většiny rozhlasových stanic (obou typů) tvoří 

hudba 40–80 % obsahu z celkového vysílacího času. Hudba, jak je z výsledků zřejmé, 

není vnímána jako jedna z největších výhod ani u jednoho typu stanice, přestože určitý 

typ hudby může být důvodem k naladění stanice, ale v těchto případech se již jedná 

přímo o konkrétní rozhlasovou stanici. 

Analýza výsledků nejčastěji uvedených tří největších výhod regionálních stanic 

(prezentované v tabulce 44) deklaruje zcela zřetelně, že mezi největší výhody patří 

zejména regionální informace zpravodajského i servisního (dopravní a kulturní 

informace) charakteru. Výrok „informace / aktuality / zprávy - z regionu“ uvedlo jako 

jednu ze tří největších výhod 62 % respondentů. Což je nejvyšší hodnota procentuálního 

zastoupení tohoto výroku jako reakce na otázku 7a i 7b. Tato hodnota je o 1/3 nebo až 

2/3 vyšší než ostatní uvedené výroky v pořadí, tím jednoznačně ukazuje největší 

vnímanou výhodu regionální stanice. Zároveň značí důvod a motivaci poslechu 

regionální rozhlasové stanice. Další výroky v pořadí opět reflektují potřebu regionálních 

informací v podobě servisních informací: „informace o dopravě / dopravní servis – 

z regionu, kvalitnější“ (21 %), „kultura / akce - v regionu“ (18 %). Přes 10 % hranici se 

ještě dostaly výroky: „dobré pokrytí / dobrý signál / dostupnost rádia“, „informace / 

aktuality / zprávy - lepší, kvalitnější, zajímavější“. Z uvedených údajů je patrné, že 

rozsah a kvalita pokrytí je vnímána jako větší výhoda celoplošných stanic (přestože 

často regionální stanice mají v daném regionu větší a kvalitnější pokrytí než 

celoplošné), oproti tomu kvalita informací má stejnou hodnotu u obou typů stanic. 

Dalším zajímavým zjištěním tohoto výzkumu je vyšší preference dopravních informací 

u regionálních stanic než u celoplošných (21:11 %), což je pro regionální stanice 

pozitivní zjištění. Některé jiné výzkumy totiž přisuzují tuto výhodu spíše celoplošným 

stanicím (i když jen konkrétním celoplošným stanicím Impuls a ČRo – Radiožurnál).
204

 

Co naopak není zcela pozitivním zjištěním pro regionální stanice, je ta skutečnost, že ve 

spontánních výrocích dotazovaných respondentů byla méně často vnímána jako jedna 
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  Mapping Study. The Brand Support Company / MMS / StemMark, 2010.  Zdroj: osobní archiv 

autora 
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ze tří největších výhod regionální stanice znalost regionu tzv. „blízkost“ – výrok: 

„znalost prostředí / regionu“ měl hodnotu pouze 5 % a to znamená, že regionální 

stanice nejsou v očích posluchačů vnímány jako ty, co znají region, kde vysílají, lépe 

než celoplošné stanice. 

Analýza výsledků jednoznačně ukazuje, že primárními důvody, které vedou 

posluchače k preferenci a následnému poslechu regionálních stanic, jsou i nadále 

regionální informace (zpravodajského a i servisního charakteru). Jako sekundární 

důvody vychází dobré pokrytí signálem a kvalita a zajímavost vysílaných informací. Až 

terciálním důvodem je pak mimo jiné znalost regionu.  

Na základě uvedených závěrů výsledků analýzy je možné konstatovat, že 

Hypotéza č. 2 byla potvrzena částečně. V její první části tím, že posluchači poslouchají 

soukromé regionální rozhlasové stanice primárně kvůli regionálním informacím. 

Hypotéza č. 2 ale nebyla potvrzena ve své druhé části, kde výzkum nepotvrdil, že 

sekundárním důvodem poslechu je znalost regionu (prostředí) a přítomnost stanice 

v regionu, ale těmito důvody jsou: kvalita pokrytí a dostupnost regionální stanice a 

kvalita vysílaných informací.  

 

 

7.3 Druhy zařízení, na kterých posluchači poslouchají 
nejčastěji soukromé regionální stanice 

 

Dalším cílem výzkumu bylo zjištění, na jakém zařízení dnes posluchači 

poslouchají rozhlasové stanice (v rámci této práce primárně regionální rozhlasové 

stanice). Toto je v dnešní době čím dál více aktuální zejména u mladé části populace, 

která používá stále častěji pro poslech rozhlasových stanic modernější technologie a 

přístroje. Tyto informace jsou pro rozhlasové stanice stále potřebnější a podle 

posledních informací, které má autor práce k dispozici, jedná rozhlasová sekce SKMO 

o návrhu implementovat otázky podobného významu do výzkumu poslechovosti 

Radioprojekt.
205

 Stejně jako v předešlých případech bude součástí analýzy komparace 

výsledků uvedených pro regionální i celoplošné stanice tak, aby závěry určené pro 

regionální stanice byly vytvořeny na základě všech dat a byly tak relevantní. Dále 

budou data selektována genderově, věkově a dle lokalit, a též vzájemně porovnána. 

                                                 
205

 Informace je z listopadu 2015 s tím, že pokud bude návrh schválen, budou otázky zařazeny v průběhu 

roku 2016. 
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K zjištění těchto informací byla použita matice otázek 8a a 8b, kde první část tvoří 

dichotomická otázka a druhou část možnosti (polytomické stupnicové). Obsahovaly 

zároveň možnosti, které se respondentů dotazovaly. Tabulka 45 představuje výsledky na 

otázku 8b, která se týká poslechu celoplošné stanice. 

Tabulka 45: Druhy zařízení používané k poslechu celoplošné stanice celkem 

(Lokality)  

  

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Výsledky prezentované v tabulce 45 ukazují, že posluchači poslouchají 

celoplošné stanice stále převážně pomocí klasického zařízení (rádia) pro příjem 

analogového terestrického vysílání, a to buď pomocí klasického radiopřijímače, nebo 

autorádia. Výsledky ve sloupci „Celkem“ však naznačují, že poslech pomocí autorádia 

je vcelku na stejné hodnotě jako poslech pomocí klasického radiopřijímače. 

V některých lokalitách je pak dokonce vyšší. U celoplošné stanice je vysoké zastoupení 

poslechu pomocí autorádia logické, protože celoplošné pokrytí nabízí možnost poslechu 

dané rozhlasové stanice během cestování pomocí autorádia napříč regiony. Poslech 

celoplošných stanic pomocí nových (nebo chceme-li netradičních) zařízení je vyšší 

pomocí počítače (tento způsob poslechu používá cca 1/3 posluchačů), který používá pro 

poslech streamované vysílání celoplošných stanic (valná většina PC neobsahuje 

speciální kartu umožňující příjem terestrického vysílání). Nejnižší zastoupení ohledně 

použití přístrojů pro poslech celoplošných stanic má ve výzkumu poslech pomocí 

„chytrého“ mobilního telefonu. Jedná se o nejnovější zařízení, které umožňuje poslech 

rozhlasových stanic
206

. Podíl poslechu pomocí chytrého telefonu je celkem skoro 

pětinový. 

Výsledky, které jsou selektované dle zkoumaných regionů, potvrzují nejvyšší 

zastoupení poslechu analogového terestrického vysílání u celoplošných stanic pomocí 

jak klasického radiopřijímače, tak pomocí autorádia (vyjma lokality SM, kde je nejvyšší 

                                                 
206

 „Chytré“ mobilní telefony ve většině případů umožňují příjem pouze streamovaného vysílání i když 

některé z nich mají i chip, který umožňuje příjem vysílání terestrického. Jsou však ve značné menšině. 
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zastoupení pouze u poslechu pomocí autorádia, naopak pomocí klasického 

radiopřijímače mají výsledky nejnižší hodnotu). Nicméně lokální selekce odkrývá 

skutečnost, že poslech celoplošných stanic pomocí autorádia se stává nejpreferovanější 

(v několika lokalitách je již dnes na nejvyšší hodnotě). Autor práce předpokládá, že 

tento trend bude pokračovat a podíl poslechu pomocí autorádia bude i nadále růst (na 

úkor poslechu pomocí klasického radiopřijímače).
207

 Stejně jako se předpokládá růst 

podílu poslechu pomocí počítače a „chytrých“ mobilních telefonů.  

Tabulka 46: Druhy zařízení používané k poslechu regionální stanice celkem 

(Lokality)  

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

  

Tabulka 46 představuje výsledky na otázku č. 8a, která zjišťovala, 

prostřednictvím jakého druhu zařízení posluchači ladí regionální stanice. Výsledky se 

shodují (s obdobnými výsledky u celoplošných stanic) v tom, že i u poslechu 

regionálních stanic je nejvyšší poslech analogového terestrického vysílání, který je 

zprostředkovaný klasickým radiopřijímačem i autorádiem. Vyšší je však celková 

hodnota poslechu pomocí klasického radiopřijímače. Vyšší je také „gap“          

(mezera – rozdíl) mezi podílem poslechu pomocí klasického radiopřijímače a podílem 

poslechu pomocí autorádia. I u těchto výsledků je patrný vysoký podíl poslechu pomocí 

autorádia, nicméně oproti výsledkům u celoplošných stanic je v případě regionálních 

stanic rozdíl v tom, že ve všech zkoumaných lokalitách je nejvyšší stále podíl poslechu 

pomocí klasického radiopřijímače (vyjma SM lokality, kde je však poslech u těchto 

zařízení téměř na shodné hodnotě). Stejně i v případě výsledků týkajících se poslechu 

regionálních stanic na novějších zařízeních jako jsou počítače nebo „chytré“ mobilní 

telefony výsledky vcelku kopírují obdobné výsledky u celoplošných stanic a to tak, že 

pro třetí nejčastější poslech je používán počítač a nejnižší zastoupení má poslech 

pomocí „chytrého“ mobilního telefonu.  V případě rozboru lokálních výsledků je patrné, 

                                                 
207

 Trend růstu podílu poslechu rozhlasových stanic pomocí autorádia je předpokládaný u obou typů 

stanic, ale u celoplošných bude markantnější. 
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že regiony mají podobné výsledky a není mezi nimi zásadní rozdíl, a to ani v lokalitě 

Praha, kde se mohly rozdílné výsledky očekávat např. vyšším podílem poslechu 

v autorádiu než na klasickém radiopřijímači, či vyšším podílem poslechu na nových 

zařízeních. Z tohoto hlediska je nejvíce „progresivní“ severomoravská lokalita, která 

vykazuje nejvyšší podíl poslechu pomocí počítače a mobilního telefonu. 

Tabulka 47: Druhy zařízení používané k poslechu celoplošné stanice celkem 

(Věkové kategorie)   

 

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

Uvedená tabulka 47 prezentuje výsledky odpovědí na otázku 8b, které jsou 

dále rozdělené dle věkových skupin. Z těchto údajů je jednoznačně zřejmé, že věk 

bezprostředně ovlivňuje to, jaké zařízení bude použito pro poslech celoplošné stanice. 

U všech zkoumaných věkových skupin, včetně i té nejmladší skupiny (20–29 let), je 

nejvyšší podíl poslechu analogového terestrické vysílání pomocí klasického 

radiopřijímače a autorádia. Z tohoto pohledu je tedy klasické analogové terestrické 

vysílání i nadále nejdůležitějším distribučním kanálem vysílání celoplošných 

rozhlasových stanic. Nicméně čím jsou posluchači mladší, tím je podíl poslechu pomocí 

nových technologií a zařízení vyšší. Stejně tak je tomu i v případě výše podílu poslechu 

pomocí autorádia. Ten má nejvyšší podíl u mladších věkových skupin 20–29 let            

a 30–39 let, naproti tomu u starších věkových skupin 40–49 let a 50–54 let má nejvyšší 

podíl poslech pomocí klasického radiopřijímače. Rozdíl v případě poslechu pomocí 

autorádia je mezi nejstarší a nejmladší věkovou skupinou necelých 20 %. Zatímco 

u dalších (nových zařízení) je rozdíl vyšší, čím je zařízení technologicky a historicky 

novější. Tzn. u poslechu pomocí počítače je rozdíl necelých 50 %, u poslechu pomocí 

„chytrého“ telefonu je rozdíl cca 60 %. Výsledky ukazují, že je přímá úměra mezi 

věkem posluchače a použitým zařízením – čím je posluchač starší, tím je menší 

možnost, že bude celoplošné stanice poslouchat pomocí počítače a ještě menší je pak 

způsob poslechu pomocí mobilního telefonu.  
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Tabulka 48: Druhy zařízení používané k poslechu regionální stanice celkem 

(Věkové kategorie)    

   

Zdroj: autor práce/TNS AISA a MEDIAN © 2014 

 

V tabulce 48 jsou představeny výsledky odpovědí respondentů na otázku č. 8a, 

které jsou dále selektovány po věkových skupinách. I u zde prezentovaných výsledků 

týkajících se regionálních stanic je možné konstatovat, že jednoznačně převládá poslech 

pomocí klasického radiopřijímače a autorádia, a tím poslech analogového terestrického 

vysílání. Věkové rozložení dále prezentuje, že posluchači regionální stanice nejvíce 

poslouchají tyto stanice pomocí klasického radiopřijímače, a to u všech zkoumaných 

věkových skupin (na rozdíl od výsledků u celoplošných stanic), i když směrem 

k nejmladší věkové skupině podíl klesá (ale pouze v řádu jednotek procent). Podobný, 

ale opačný trend výsledků má druhý nejpoužívanější druh zařízení pro poslech 

regionální stanice. Zde podíl poslechu regionální stanice pomocí autorádia klesá s výší 

věku.   

U nových technologických zařízení je pořadí obdobné jako u celoplošných 

stanic, ale také zde se jednoznačně projevuje skutečnost, že čím je mladší věková 

skupina, tím více používá pro poslech regionální stanice novější druhy technologických 

zařízení (v tomto případě počítač a „chytrý“ mobilní telefon, tedy streamované 

vysílání). Rozdíl mezi nejmladší a nejstarší zkoumanou věkovou skupinou je 51:21 % 

v případě poslechu pomocí počítače. V případě poslechu pomocí „chytrého“ mobilního 

telefonu je pak dokonce 22:9 %. Hranicí, kde dochází ke „zlomu“ u použití nových 

zařízení, je věková skupina 40–49 let, kde rozdíl už začíná být vyšší vůči oběma 

zkoumaným mladším věkovým skupinám a zároveň je nižší vůči nejstarší zkoumané 

věkové skupině.  

Na základě prezentovaných výsledků je jasné, že pro regionální stanice (a to ve 

větší míře než pro celoplošné stanice) platí, že analogové terestrické vysílání je stále 

nejdůležitějším distribučním kanálem, jak dopravit vysílání („zprávu-sdělení“) od 
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„komunikátora“ (v tomto případě regionální rozhlasové stanice) k „příjemci“ (v tomto 

případě posluchač)
208

.   

Provedená analýza získaných dat týkajících se použití druhu technických 

zařízení pro příjem regionálních stanic potvrdila Hypotézu č. 3: Posluchači 

regionálních soukromých rozhlasových stanic poslouchají rádio primárně pomocí 

tradičních rozhlasových přijímačů.  

 

 

7.4 Doporučení 

 

Na základě provedené analýzy výzkumu a  vyhodnocení stanových hypotéz 

bylo vytvořeno následné doporučení, které by bylo možné implementovat v praxi do 

workflow (pracovní postup) a strategie soukromých regionálních rozhlasových stanic. 

Autor práce by v úvodu rád upozornil na to, že jak výsledky výzkumu, tak i dále 

uvedené doporučení budou vztažena na soukromé regionální rozhlasové stanice 

(případně soukromé celoplošné stanice, i když slovo „soukromé“ nebude vždy 

v následujícím textu výslovně uvedeno). Důvodem je, že na rozhlasovém trhu v ČR jsou 

kromě soukromých pouze veřejnoprávní rozhlasové stanice Českého rozhlasu, které 

mají za povinnost poskytovat veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání a jejich 

hlavním posláním není co nejvyšší poslechovost, ziskovost a největší podíl na 

finančních prostředcích, které plynou z vysílání reklam
209

. Proto se jejich program, 

rozvoj a působení řídí rozdílnými pravidly, než je tomu v případě komerčních 

soukromých rozhlasových stanic. Přestože i Český rozhlas si pro své potřeby provádí 

různé výzkumy svého publika, případné změny a doporučení se implementují mnohem 

obtížněji a musí reflektovat i další skutečnosti (např. právě zmíněnou službu veřejnosti). 

Dalším důležitým aspektem je to, že výzkum měl za cíl zjistit zejména údaje, které se 

budou týkat (případně budou využity ve prospěch) primárně soukromých regionálních 

rozhlasových stanic. 

                                                 
208

 Dle Laswellova komunikačního modelu, který vytvořil americký politolog a teoretik komunikace H. 

D. Laswell v roce 1948.  
209

 Veřejnoprávní stanice Českého rozhlasu jsou financovány zejména z rozhlasových poplatků 

vybíraných na základě  ákona č     /     Sb , o roz lasovýc  a televizníc  poplatcíc , ve znění 
pozdějšíc  předpis   
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 První důležitou skutečností, kterou výzkum ukázal, je, že primární preferencí 

k poslechu rozhlasové stanice není ta skutečnost, zda se jedná o stanici regionální nebo 

celoplošnou (vyjma regionů Vysočina a Moravskoslezský, kde je nejvyšší preference 

právě regionálních stanic). Zde je možné vidět jistou analogii ve stejném případě 

s jiným druhem média, konkrétně tiskem. Regionální tisk (převážně deníky) po roce 

1990 (cca až do roku 2003/2004) také značně „profitoval“ ze své regionální působnosti 

a jeho výsledky byly dlouhodobě úspěšnější než u tisku (deníků) s celoplošnou 

působností. I v případě rozhlasových stanic již nestačí (jako tomu bylo hlavně po roce 

1990 až cca do roku 2010), že stanice je „místní“, „z našeho města“, v našem případě 

regionální, a proto ji posluchač poslouchá. Samotná geografická poloha, lepší znalost 

regionu či regionální image stanice v současnosti již nestačí. Posluchač je v dnešní době 

mnohem více náročný. Za to, že věnuje rozhlasové stanici to nejcennější co má – svůj 

čas – požaduje (obecně) oblíbenou hudbu, krátké a aktuální zpravodajství, přátelské a 

zajímavé moderátory a zábavu. To vše navíc v určité kvalitativní rovině. Dříve 

soukromé regionální stanice vítězily nad celoplošnými, a to i přesto, že jejich vysílání 

nebylo tak kvalitní a navíc neměly ve vysílání např. celonárodně známé osobnosti.  

Těžily zejména z toho, že se jednalo o stanice regionální (místní). Dnes, jak ukazují 

výsledky výzkumu, regionální stanice tuto výhodu ztratily.  

Doporučením v tomto ohledu je, aby stanice i nadále zůstaly stanicemi 

regionálními, ale posunuly svoji marketingovou komunikaci směrem k emocím a 

kvalitě. Dnes byl výraz „regionální“, v chápání médií obyčejnými občany, 

dehonestován zejména regionálními televizemi, které začaly vysílat po roce 2000 

v každém regionu (někde jich bylo i několik). Jejich úroveň a kvalita byla oproti 

celoplošným stanicím tristní a většinou to vedlo k jejich postupnému zániku (jejich 

vysílání trvalo vždy jen několik hodin denně). K této „image“ přispěly i některé 

rozhlasové stanice (valná většina z nich již dnes nevysílá svůj původní program), které 

měly nízkou kvalitu programu, převážně kvůli nízkým investicím do provozu, programu 

a lidských zdrojů.  Kvalita programu je jedním z klíčových faktorů poslechu, protože 

rozhlasové stanice (stejně jako většina jiných produktů) nemohou své zákazníky 

ovlivňovat cenou.  

První doporučení tedy zní: soukromé regionální stanice by měly i nadále zůstat 

regionální, ale musí zapracovat hlavně na budování silné a pozitivně vnímané značky. 

To je dnes více klíčové a určující než samotná regionální přítomnost. Jen silná a dobře 

vnímaná regionální stanice s kvalitním programem, promotion i komunikací 
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s posluchači (na stejné nebo lepší úrovni než u celoplošné stanice) může obstát v silném 

konkurenčním prostředí a v dnešní době nových médií být atraktivní médiem pro 

posluchače. Společně s budováním silného brandu je důležité i nadále udržet a posilovat 

„blízkost“, tedy velmi blízký a intenzivní vztah se svými posluchači, kteří vnímají 

regionální stanice obecně na vysoké úrovni.  

Doplnění pro regionální stanice působící na Vysočině a v Moravskoslezském 

kraji: v těchto lokalitách by měly regionální stanice využít výhody nejvyšší preference 

právě regionální stanice. Udržení a prohlubování pozice a image regionální (domácí) 

stanice by mělo zůstat jejich primárním komunikačním i obsahovým cílem. 

Komunikace by měla mít moderní formu a měla by odpovídat formátu a zaměření 

stanice, nicméně tohoto silného benefitu, který znamená stále velký potenciál, by měly 

regionální stanice využít. 

Další zjištěné závěry provedeného výzkumu zkoumaly důvody poslechu 

regionálních stanic. Z výzkumu vyplynulo, že nejčastější uváděnou největší výhodou 

regionálních stanic jsou informace, zprávy a aktuality z regionu. I další nejčastěji 

uváděné výhody regionální stanice jsou regionální informace, a to servisního charakteru 

– dopravní informace a kulturní informace a akce z regionu. Přestože regionální 

informace jako takové jsou nejčastěji uváděné jako největší výhody, současně jsou 

uváděny i jako jedny z největších nevýhod (i když podíl je cca na třetinových 

hodnotách), míněno, že regionální informace jsou dominantní, a v důsledku toho je ve 

vysílání méně informací z celé ČR a světa. Další nejčastěji uváděnou nevýhodou je 

menší pokrytí a kvalita signálu. Z těchto výsledků vychází následné doporučení pro 

soukromé regionální stanice.  

Dalším doporučením je, že regionální stanice musí i nadále přinášet regionální 

informace. Jedná se totiž o hlavní motivaci k poslechu regionálních stanic. Pokud by 

tento prvek opustily, přišly by stanice o svoji největší výhodu. Regionální informace 

(v tomto případě míněno zpravodajského charakteru) však musí být aktuální a krátké. 

Jejich zajímavost pak musí být srovnatelná se zprávami celorepublikovými, případně 

světovými. Regionální zpráva musí být obsahově kvalitní a celková kvalita regionálních 

zpráv nesmí být zaměněna za kvantitu. Je proto nutné aktivně vyhledávat a vytvářet 

kvalitní regionální informace a zprávy, protože je žádoucí právě tyto informace 

zařazovat do vysílání v určitém objemu, kvůli zachování image regionální stanice.   

Důležité jsou v současné době i dopravní informace. Souvisí to jednak s větším 

podílem poslechu regionálních stanic v automobilech a také s tím, že při řízení je nutné 



   

 

143 

  

se plně věnovat provozu na komunikacích. Auditivní médium jako je rozhlas, je tedy 

pro potřebu poslechu hudby a informací ideální a hlavně nejbezpečnější. Regionální 

stanice musí tedy vybudovat, případně vylepšit, své dopravní zpravodajství tak, aby 

měly kvalitní a rychlé zdroje. Dále by měla stanice lépe spolupracovat se svými 

posluchači, kteří jsou aktivními účastníky provozu na pozemních komunikacích. Právě 

oni totiž mohou moderátory rozhlasové stanice informovat o aktuální situaci v dopravě.  

Kromě běžného telefonování na dopravní linku je možné využít modernější metody, 

např. speciální aplikace do chytrých telefonů. V programu rozhlasové stanice pak musí 

mít dopravní zpravodajství své pevné místo. Četnost dopravního zpravodajství by měla 

být v pracovním týdnu vyšší zejména v ranním a odpoledním vysílání, kdy většina 

posluchačů cestuje do zaměstnání a zpět, nicméně informace musí být do vysílání 

umisťovány tak, aby byly v daný okamžik aktuální. Regionální stanice by navíc měly 

dopravní zpravodajství komunikovat ve svém on-air self promotion.  

Posledním druhem regionálních informací jsou ty, které se týkají kulturních 

událostí a akcí. Regionální stanice by měly ponechat (případně přidat) informace tohoto 

charakteru ve svém vysílání. Nicméně i zde platí totéž, co v případě zpravodajství. 

Informace se musí vybírat tak, aby se jednalo o tradiční, velké nebo zajímavé kulturní 

akce, které navštěvuje (nebo je zde velký potenciál) značné množství lidí.  

Regionální stanice by dále měly zapracovat na zlepšení pokrytí a kvality 

signálu (kvůli vysokému negativnímu vnímání této skutečnosti), a to jednak pomocí 

marketingu a komunikace, tak, aby se zlepšilo vnímání tohoto nedostatku, a následně 

i samotného technického pokrytí a kvality signálu v lokalitách, kde je to nutné
210

. 

Hlavně komunikace směrem k posluchači je v tomto ohledu velmi důležitá, protože 

většina regionálních stanic má často technické pokrytí lepší než stanice celoplošné. 

 Posledním zjištěním výzkumu je, pomocí jakých technických zařízení se 

rozhlasové stanice poslouchají. Tato otázka a odpověď na ni bude pro rozhlasové 

stanice obecně stále významnější, a to v několika aspektech: distribuční (jakým kanálem 

dostat vysílání k posluchačům), legislativní (vysílání terestrické či kabelové je 

regulované a podléhá licenci udělenou RRTV, vysílání po internetu nikoliv, dále 

všechny rozhlasové stanice vysílající na základě přidělené licenci mají udělené licence 

maximálně do roku 2025, kdy musí přejít na digitální terestrické vysílání, nikdo však 

                                                 
210

 V potaz se musí brát hustota obyvatel v dané lokalitě, aby bylo případné vybudování a provoz pokrytí 

ekonomicky rentabilní. 
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dnes nedokáže odhadnout, zda bude mít v tu dobu smysl ho spouštět a provozovat), 

regulační (bude internetové vysílání stále bez jakékoliv regulace?), případně další.  

Výsledky týkající se poslechu regionálních stanic ukázaly, že stále dominuje 

poslech analogového terestrického vysílání, které je stále nejdůležitějším distribučním 

kanálem pro přenos vysílání k posluchačům. Toto je pro soukromé regionální stanice 

jistě pozitivní zjištění, protože operují na platformě, kterou dlouhodobě používají a znají 

její technické možnosti. Poslech pomocí technologicky novějších zařízení je zatím 

minoritní, ale autor práce predikuje, že bude nadále růst, zejména u mladších věkových 

skupin (do 40 let), které jsou zvyklé používat počítač a mobilní telefon i pro poslech 

rozhlasových stanic (více než starší věkové skupiny), a také díky rozvinutější 

infrastruktuře internetové sítě, její stále větší průchodnosti (v objemu přenesených dat), 

vyšší přenosové rychlosti a zvyšující se FUP
211

. Svou roli v tomto ohledu pak může 

sehrát i snižující se cena za jednotku určeného přeneseného objemu dat.  

Doporučení pro regionální stanice je následující: stanice i nadále musí usilovat 

o co nejlepší, největší a nejkvalitnější pokrytí pomocí analogového terestrického 

vysílání. Je důležité mít zajištěné technické zázemí a nastavený nepřetržitý dohled nad 

tím, zda všechny prvky distribučního řetězce správně fungují. Pokud chtějí stanice 

zlepšit nebo rozšířit své pokrytí v nejbližším horizontu (cca 3 let), je tento způsob 

(rozšíření analogového terestrického vysílání) stále nejúčinnější (i když je kvůli 

legislativě zdlouhavý a také značně nákladný). Dalším důležitým aspektem je kvalita 

signálu, v tomto případě míněno i „soundu“ stanice. O kvalitní zvuk (a nejen o ten) se 

u rozhlasových stanic starají tzv. „Optimody“
212

, což jsou speciálně vyvinuté a navržené 

audio procesory pro rozhlasové stanice vysílající v pásmu VKV (jsou vyráběny i pro 

ostatní pásma). Je důležité, aby regionální stanice používaly kvalitní a hlavně dobře 

nastavené audio procesory. Doporučení je investovat do nejnovějších modelů světově 

uznávaných značek (Orban nebo Omnia, které jsou světovými lídry trhu v tomto 

segmentu), protože technologický pokrok v této oblasti jde významně dopředu. 

Celoplošné stanice v tomto směru nic nezanedbávají a používají většinou ta nejlepší 

možná zařízení.   

                                                 
211

 FUP – Fair Use Policy.“ jedná se o inteligentní rozdělování konektivity s přidaným omezením 

maximální rychlosti v závislosti na objemu stažených dat.  
212

 Optimod – tento název pro rozhlasové audio procesory zlidověl v rozhlasové hantýrce. Vychází 

z celosvětově veleúspěšného procesoru společnosti Orban model Otimod, kterým se vybavovala většina 

soukromých rozhlasových stanic v ČR po roce 1990. 
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Co se týká využití novějších technologických zařízení (počítač nebo „chytrý“ 

mobilní telefon, případně tablet) pro poslech regionálních stanic, musejí být stanice na 

tuto možnost připravené už dnes, a to technologicky i programovo-marketingově. 

Technologicky to znamená, že by regionální stanice měly mít v současné době své 

mateřské vysílání streamované tak, aby jej posluchači mohli poslouchat pomocí nových 

zařízení. A to buď pomocí webových stránek (což už má valná většina stanic), ale také 

pomocí speciální aplikace pro „chytré“ mobilní telefony a tablety, která musí být 

optimalizována minimálně pro tři nejrozšířenější systémy – Android, iOS a Windows 

Phone. Dále je zde v rámci streamovaného vysílání možnost rozšiřovat své portfolio 

o další hudebně specializované kanály, které vždy musí zachovat název stanice. K tomu 

se přidá přívlastek (většinou) v podobě názvu druhu hudby, na který se zmíněný kanál 

specializuje. V tomto případě se nezvýší poslechovost regionálních rozhlasových stanic, 

ale jde primárně o snahu etablovat stanici na novou (další) distribuční platformu. Díky 

většímu počtu kanálů se tak zvýší celkový podíl na internetu a dojde k dalšímu rozšíření 

povědomí o značce stanice (které se dá v budoucnosti zúročit jak na internetu, tak 

případně v digitálním terestrickém vysílání).  

Programovo-marketingově je doporučeno (jak již bylo výše uvedeno) vytvářet 

další kvalitní specializované kanály (záleží na možnosti lidských zdrojů a také na 

finančních možnostech), dále se snažit budovat co nejlepší produkt a značku, protože 

pokud se bude v budoucnosti měnit distribuční kanál (terestrické vysílání 

pravděpodobně postupně nahradí internet), posluchači se budou orientovat a poslouchat 

určité regionální stanice na základě toho, zda je budou znát (silný brand) a budou pro ně 

kvalitní (silný produkt). 
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ZÁVĚR 

 

Soukromé regionální rozhlasové stanice zaujímaly a v současné době stále 

zaujímají na mediálním trhu ČR důležitou roli. Po roce 1990 to byly právě soukromé 

regionální stanice, které nastartovaly rozhlasový trh a zpočátku suplovaly i úlohu 

veřejnoprávního média (ke kterému měli obyvatelé nedůvěru kvůli jeho funkci za vlády 

KSČ). Zažily nebývalý rozkvět a úspěch, ale také stagnaci a neúspěch, který 

v některých případech vedl až k ukončení vysílání. Soukromé regionální rozhlasové 

stanice jsou přirozeným konkurentem celoplošných stanic a přináší posluchačům více 

regionálních informací, které pro celoplošné stanice nejsou tolik zajímavé. Jejich pozice 

je však v posledních letech složitější a udržení již získaných posluchačů obtížnější.  

Naskýtá se tedy otázka, jaká je jejich úloha a zda je stále potřeba mít v současnosti a 

blízké budoucnosti právě regionální rozhlasové stanice. Faktorů, proč jsou aktuálně 

regionální stanice na trhu ve složitější pozici, existuje jistě celá řada, ale autor práce se 

zaměřil na elementární otázky: zda regionální rozhlasové stanice mají pro posluchače 

stále přínos a potenciál, zda posluchači dokážou regionální rozhlasovou stanici rozlišit 

ve spektru konkurenčních celoplošných rozhlasových stanic. 

 Z těchto základních otázek vzešel hlavní cíl (a téma) této rigorózní práce – 

zjistit, zda soukromé regionální rozhlasové stanice mají v dnešní době a blízké 

budoucnosti na rozhlasovém trhu stále své místo. Tento cíl definovala hlavní výzkumná 

otázka: „Mají regionální rozhlasové stanice v dnešní době a blízké budoucnosti stále své 

opodstatnění, význam a posluchačský potenciál?“.  

Proto, aby bylo možné dostat relevantní odpověď na takto formulovanou 

hlavní výzkumnou otázku, byly stanoveny hypotézy, které vycházely z předmětu 

výzkumu a z vymezené premisy. Pro zjištění hlavního cíle této práce a odpovědí na 

hlavní zkoumanou otázku byla použita vědecká metoda, jejíž součástí byl provedený 

odborný výzkum. Úkolem daného výzkumu bylo na základě vhodně zvolené metodiky 

a techniky potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Celá rigorózní práce byla 

realizována ve třech základních bodech vědeckého zkoumání – popis (předmět 

výzkumu), predikce a explanace. Popisem předmětu výzkumu se zabývala teoretická 

část práce, která v několika kapitolách shrnuje vývoj rozhlasového trhu po roce 1989 

(vznik mediální legislativy, státního správního orgánu – RRTV – výběr mediálního 
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systému vysílání, vznik veřejnoprávního a soukromého rozhlasového vysílání a další) a 

rozvoj soukromého regionálního rozhlasového vysílání v ČR po roce 1990 a popis jeho 

vývoje rozdělený do pětiletých dekád, které zahrnují období od roku 1990 do roku 

2015. Praktická část práce obsahuje vytvořenou predikci (formulace hlavní výzkumné 

otázky, stanovení hypotéz, zvolenou metodika výzkumu, přípravu výzkumu, sběr dat) a 

následovala explanace (prezentace výsledků výzkumu, následně provedené analýzy, 

potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz a finální doporučení).  

Pro dosažení hlavního cíle práce bylo zásadní, jaká bude stanovena metodika 

odborného výzkumu. Ta vycházela z určené deduktivní metody, a proto byl následně 

zvolen pro daný účel jako nejvhodnější kvantitativní výzkum, který umožňuje velkou 

míru standardizace. Jeho výsledky se dají následně přenést a replikovat, je 

charakteristický spolehlivostí výsledků, kvalitou, reliabilitou a reprezentativností 

výsledků. Následně byli vybráni a osloveni realizátoři sběru dat, se kterými byl 

konzultována celková struktura výzkumu, včetně speciálně vytvořeného dotazníku (ten 

je typický pro šetření u kvantitativních metod) tak, aby výsledky výzkumu co nejvíce 

odpovídaly tomu, na co se výzkum zaměřoval. Součástí designu výzkumu bylo také 

definování základních parametrů: velikost celkového vzorku respondentů (aby byl 

reprezentativní pro celou populaci ČR), stanovení lokalit (kde bude výzkum prováděn), 

stanovení parametrů pro kvótní výběr vzorku respondentů, kritéria pro rekrutaci 

samotných respondentů, výběr techniky, termín sběru dat a v neposlední řadě formát, 

v jakém budou data odevzdána.  

Výzkum byl realizován na 706 respondentech ve věkové skupině 20–54 let, 

v šesti stanovených lokalitách ČR. Sběr dat, kódování, kategorizaci, kontrolu a čištění 

dat a následný výstup provedly výzkumné agentury TNS AISA a MEDIAN. Výzkum 

proběhl v průběhu roku 2014. 

Byly stanoveny tři hypotézy, které vycházely z hlavního cíle práce a hlavní 

výzkumné otázky. První hypotéza předpokládala, že posluchači preferují regionální 

stanice před celoplošnými. Hypotéza vycházela z premisy, že posluchači, kteří byli 

osloveni přímo ve svém regionu, budou mít k regionální (domácí) stanici vybudovaný 

silný vztah, který následně ve větší míře ovlivní jejich preference pro poslech regionální 

stanice. Výsledky výzkumu však předpoklad u Hypotézy č. 1 nepotvrdily. Největší část 

posluchačů (40 %) nepreferuje ani jeden z typů zkoumaných stanic. Poslech 

regionálních stanice preferuje pouze 31 % z dotázaných posluchačů (celoplošné stanice 

29 %). Dále byly provedeny sekundární analýzy, jejichž výsledky posloužily jako další 
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podklady pro uvedená doporučení. Analýza výsledků, která byla selektována 

genderově, kopírovala celkové výsledky. Analýza dělená podle věkových skupin 

prezentovala zajímavé zjištění u regionálních stanic, kde preference poslechu právě 

regionální stanice byla nejvyšší u nejmladší věkové skupiny a postupně klesala tak, že 

byl nejnižší podíl u nejstarší zkoumané věkové skupiny (spíše byl předpoklad, že tomu 

u regionálních stanic bude naopak, kvůli větší konzervativnosti starších posluchačů). 

Analýza selektovaná podle zkoumaných lokalit ukázala predikovanou skutečnost, že 

v lokalitě Praha bude nejvyšší podíl preference celoplošné stanice ze všech zkoumaných 

regionů. Dále analýza prezentovala výjimečnost dvou zkoumaných lokalit, a to regionu 

Vysočina a Moravskoslezského regionu, kde byla Hypotéza č. 1 potvrzena. Preference 

poslechu regionální stanice zde byla opravdu nejvyšší.  

Stanovení druhé hypotézy a způsob získání dat a následných výsledků pro její 

potvrzení nebo vyvrácení hraje klíčovou úlohu pro naplnění hlavního cíle práce. Proto 

byly v tomto případě použity otevřené otázky (přestože jejich vyhodnocení je 

pracnější). Odpovědi (výroky) dotazovaných respondentů vyjadřovaly subjektivní 

dominantní pozici (v případě tohoto výzkumu tří největších výhod a nevýhod regionální 

nebo celoplošné stanice), které se jim spontánně vybaví na první, druhé a třetí pozici 

v jejich mysli – tzv. top of the mind. To dalo získaným datům větší relevantnost, než 

kdyby respondenti v tomto případě vybírali z předem připravených možností odpovědí.  

V případě druhé hypotézy se předpoklad potvrdil pouze částečně. První část 

Hypotézy č. 2 byla potvrzena velmi jednoznačně a prokázala, že primárním důvodem 

poslechu regionální stanice jsou regionální informace (zpravodajského i servisního 

charakteru). Dominance je patrná u regionálních informací zpravodajského charakteru, 

kde je podíl 62 %, což je hodnota, která převyšuje minimálně o 1/3 i více další uvedené 

výroky v pořadí. Následují regionální informace servisního charakteru – dopravní 

informace s podílem 21 % a kulturní informace s podílem 18 %.  

V případě druhé části Hypotézy č. 2 výsledky výzkumu vyvrátily, že 

sekundárním důvodem poslechu je znalost regionu (prostředí) a přítomnost stanice 

v regionu. Sekundárními důvody poslechu regionální stanice jsou: kvalita pokrytí, 

dostupnost regionální stanice a kvalita vysílaných informací. I v případě těchto dat byla 

provedena sekundární analýza, která data dále selektovala genderově dle věkových 

skupin a podle lokalit, kde byl výzkum proveden. Analýza dle genderového rozdělení 

i v tomto případě kopírovala celkové výsledky, které jsou u obou pohlaví téměř stejné. 

Analýza provedená dle věkových skupin přinesla zajímavé zjištění, že podíl 
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regionálních informací (zpravodajského charakteru) byl nejvyšší u nejmladší věkové 

skupiny (20–29 let) a postupně klesal s tím, jak byly věkové skupiny starší. Je to 

překvapivé, protože je obecně vnímáno, že mladší cílové skupiny nemají 

o zpravodajství obecně takový zájem jako starší věkové skupiny (rozdíl nejvyššího 

podílu vůči nejnižšímu je cca 20 %). Je to jistě pozitivní zjištění, že i mladší část 

obecenstva má zájem o to, co se děje v jejich regionu, a dokonce má pak větší zájem 

o dění kolem než starší část zkoumaného obecenstva. Pro soukromé regionální stanice 

jsou toto důležité údaje, zejména pak pro jejich další strategické plánování.  Dopravní 

informace mají podobný průběh podílu napříč zkoumaným věkovým spektrem. 

Nejvyšší je u nejmladší věkové skupiny (i když rozdíl vůči druhé nejmladší skupině je 

pouze 3 %), nejnižší je u nejstarší věkové skupiny, ale v tomto případě je hodnota 

nejnižšího podílu vůči nejvyššímu pouze na 
1
/3 hodnoty. Sekundární analýza dle 

věkových skupin dále ukázala, že v případě regionálních kulturních informací a akcí, je 

opět nejvyšší u nejmladší a nejnižší u nejstarší věkové skupiny (což je logické, protože 

mladší posluchači většinou častěji navštěvují kulturní akce, tudíž potřebují informace 

tohoto charakteru), nicméně zde je rozdíl podílu mezi nejvyšší a nejnižší úrovní zcela 

největší – hodnota nejnižšího podílu má pouze ¼ hodnotu nejvyšší podílu. 

Třetí stanovená hypotéza se zabývala tím, jakým druhem technologického 

zařízení se realizuje poslech regionální stanice. Hypotéza č. 3 předpokládala, že 

posluchači přijímají vysílání regionální rozhlasové stanice primárně pomocí tradičních 

rozhlasových přijímačů. Tato hypotéza byla potvrzena. Výsledky výzkumu prokázaly, 

že 85 % dotázaných respondentů opravdu reálně používá pro poslech regionální stanice 

klasický radiopřijímač, 73 % pak využívá autorádio. Oba typy přístrojů patří (pro 

potřeby tohoto výzkumu) do kategorie tradičních rozhlasových přijímačů, protože jsou 

zhotoveny pro příjem analogového terestrického vysílání. Poslech regionální stanice za 

pomocí novějších technologických zařízení (počítač a „chytrý“ mobilní telefon), které 

přijímají streamované vysílání pomocí internetu, je již méně preferovaný a používaný. 

Počítač pro poslech regionální stanice využívá 36 % dotázaných respondentů a chytrý 

mobilní telefon pouze 22 % uživatelů. Přestože použití uvedených novějších 

technologických zařízení bude v budoucnu s určitostí narůstat (zejména pomocí 

„chytrých“ mobilních telefonů), výsledky výzkumu prokázaly, že pro regionální stanice 

je analogové terestrické vysílání stále nejdůležitějším a primárním distribučním 

kanálem pro přenos jejich vysílání k posluchači. Sekundární analýza, která byla součástí 

i těchto výsledků, byla provedena na datech dále selektovaných genderově, dle 
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věkových skupin a lokalit. Výsledky prezentované dle generového rozložení nevykázaly 

zásadní rozdíly mezi preferencemi u mužů nebo žen. Nejvyšší rozdíly (i když v řádu 

jednotek procent) najdeme u poslechu za pomocí autorádia a „chytrých“ mobilních 

telefonů, který je u mužů o něco málo vyšší než u žen. Analýza výsledků selektovaných 

dle věkových skupin prokázala, že poslech pomocí klasického radiopřijímače je na 

nejvyšší úrovni ve všech zkoumaných věkových skupinách a není mezi nimi žádný 

podstatný rozdíl. U poslechu pomocí autorádia je nevyšší podíl u obou mladších 

věkových skupin, kde nevyšší podíl je u věkové skupiny 30–39 let. U novějších 

uvedených technologických zařízení je patrné, že je více využívají obě mladší skupiny 

(s tím, že v obou případech je nejvyšší podíl u věkové skupiny 20–29 let) a s vyšším 

věkem posluchače se podíl snižuje výrazněji. Poslední sekundární analýza prezentovala 

data tříděná dle lokalit. Přestože pořadí využití uvedených zařízení pro poslech 

regionálních stanic kopírovalo celkové výsledky (vyjma severomoravské lokality, kde 

nejvyšší hodnotu měl poslech pomocí autorádia místo pomocí klasického 

radiopřijímače, jako je tomu v ostatních lokalitách), výzkum ukázal některé rozdílné 

výsledky mezi jednotlivými druhy preferovaných zařízení v různých lokalitách. Tak 

např. nejvyšší podíl u poslechu pomocí klasického radiopřijímače vykázaly lokality 

Východní Čechy 92 % a Vysočina 90 %. Poslech pomocí autorádia má nevyšší podíl na 

Vysočině 86 % a v Jihočeském kraji 86 %. Nejvyšší hodnotu poslechu pomocí počítače 

mají lokality Severní Morava 48 % a Praha 47 %. Jak již bylo uvedeno, poslech 

regionální stanic je nejvyšší pomocí klasického radiopřijímače celkem v pěti ze šesti 

zkoumaných lokalit. U celoplošných stanic je situace rozdílná – zde má poslech pomocí 

klasického radiopřijímače nejvyšší hodnotu pouze ve třech ze šesti zkoumaných 

regionů. 

Na základě vyhodnocení všech prezentovaných výsledků a následných analýz 

je možné konstatovat, že regionální soukromé rozhlasové stanice mají i nadále svůj 

význam, a to jak v současnosti, tak i v blízké budoucnosti. Minimálně tedy do roku 

2025, dokdy mají všechny regionální soukromé rozhlasové stanice uděleny 

transformační licence pro provozování rozhlasového vysílání. Důvodem je, že 

posluchači stále vnímají regionální rozhlasové stanice skrze regionální obsah, který 

považují za jejich největší benefit. Regionální obsah je jednoznačně rozlišující prvek a 

konkurenční výhoda oproti celoplošným rozhlasovým stanicím. Ty nemohou (kvůli své 

celoplošné roli a určení) tento obsah poskytnout v takové dostatečné míře, jakou ji 

požaduje určitá část posluchačů. Tím je definován základní prostor pro další fungování 
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regionálních soukromých rozhlasových stanic na rozhlasovém trhu, na kterém mohou 

i nadále koexistovat vedle rozhlasových stanic celoplošných.  

Přestože výsledky Radioprojektu a situace na současném rozhlasovém trhu 

ukazují, že prostor na rozhlasovém trhu se pro regionální soukromé rozhlasové stanice 

od roku 1990 zmenšil (díky většímu zaplnění trhu dalšími regionálními soukromými a 

celoplošnými stanicemi, dále pak větším podílem celoplošných stanic a vstupu dalšího 

nového média na mediální trh), závěry tohoto výzkumu prokázaly, že je i nadále tento 

prostor dostatečný pro další smysluplné fungování regionálních stanic. Je však nutné 

(jak prezentovaly primární výsledky, ale i výsledky sekundárních analýz), aby 

regionální soukromé stanice akceptovaly určité podmínky, změnily či upravily svoji 

strategii, fungování, program a komunikaci. Sekundární analýzy dále detailněji ukázaly, 

jaké konkrétní změny by měly regionální soukromé rozhlasové stanice učinit a v jakých 

oblastech vynikat, případně své vysílání upravit. Je nezbytně nutné, aby regionální 

soukromé rozhlasové stanice neustále pracovaly a vylepšovaly sílu svého brandu a 

zahrnuly do své komunikace nové trendy jako např. 360° model komunikace 

i vysílání.
213

 Výsledky, které tento výzkum přinesl, by bylo dle autora práce možné 

aplikovat přímo do praxe a využít je. 

                                                 
213

 360° model pro komunikaci využívá všechny komunikační kanály (ATL), pro vysílání (musí být 

možné zachytitelné na všech zařízení  - klasický radiopřijímač, autorádio, pc, „chytré“ mobilní zařízení, 

aplikace pro hlavní platformy). 
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SUMMARY 

This thesis rigorosum concerns the meaning of private regional radio stations 

nowadays and in the near future. Its main objective is to find out, whether the physical 

presence of a private regional radio station with its content focused particularly on a 

certain region is a sufficient reason for the local audience to prefer such a station in 

comparison with nationwide radio stations, which are also present on that regional 

market. This thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical 

part concerns the birth of radio broadcasting as well as its general history and next to 

that, it also describes the development of the Czech radio market after year 1990. The 

practical part determines the objective of the research as well as the hypothesis. 

There had to be conducted an expert quantitative research to allow to find out 

the main objective of this thesis. In this survey, there were 706 respondents from 

6 selected regoins of the Czech Republic in the target group 20 – 54 years. 

According to the main objective of this thesis, there were determined three basic 

hypothesis. The first hypothesis assumed, that the audience prefers private regional 

radio stations in comparison with the nationwide ones. The research did not confirm this 

hypothesis. Most of the listeners prefer none of the types of a radio station. The second 

hypothesis assumed, that the primary motivation for listening to private regional radio 

stations is the regional information that they provide. This hypothesis was confirmed. 

The main reason for listening to private regional radio stations is the regional character 

of the information (general service, news etc.), indeed. In the last hypothesis, the author 

assumed that the way the listeners consumpt the radio is the conservative one, that 

means using classical radio receivers. This hypothesis was confirmed. 85 % of the 

listeners use a classical radio receiver to listen to the radio indeed. 

According to the results, it is possible to state that the private regional radio 

stations still have an undoubted importance, nowadays as well as in the near future. At 

least until the year 2025, until when all the transformation licences for public 

broadcasting are granted (by the Council for Radio and Television Broadcasting). The 

main reason is the fact that the listeners perceive the regional stations primary through 

their regional content, which they consider as the main benefit of such a regional 

station. All the content that is focused on the particular region is the main competitive 

advantage in comparison with nationwide radio stations, which are also present on that 
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regional market. At the same time, it is absolutely necessary that the private regional 

radio stations have to keep on working hard on their content as well as on their brands 

and have to do their best to be as much up-to-date in all relevant aspects as posible. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1:  Dotazník Výzkum poslech a preference soukromých regionálních rozhlasových stanic - 2014 1 

 

 

DOTAZNÍK 
 
 

 
Vítejte v našem výzkumu  Jste jednou z vybranýc  osob, které byly pozvány, aby nám pomo ly zjistit 
roz lasové stanice  
 
Celý test Vám zabere maximálně několik desítek minut   rosím, odpovězte na uvedené otázky spontánně, 
podle Vašic  osobníc  pocit , v souladu s Vašim názorem na věc.   
 
Na úplný začátek byc om Vás c těli požádat, abyste vyplnili několik všeobecnýc  otázek o Vás a o Vašem 
přístupu k poslec u rádia  
 

1: Prosím, zaškrtněte. Jste: 

1.    Muž 

2.    Žena 

 
 

2: Prosím, vypište Váš věk. 

Věk                    let  

 
 

3: Průměrná doba strávená posloucháním rádia 
Kolik času věnujete v pr měru bě em typické o pracovní o dne (pondělí – pátek) poslec u rádia? 

1.    Méně než  /   odiny prog: Ukončit interview!! 

2.    1/2 hodiny - 1 hodinu  prog: Ukončit  interview!! 

3.   1 - 2 hodiny 

4.   2 - 4 hodiny 

5.   4 - 6 hodin 

6.  
6  odin a více 
 

4: Rozhlasové stanice poslouchané v posledních 7 dnech – Praha, Praha Z a Praha V 
 rosím, zaškrtněte názvy všec  roz lasovýc  stanic, které jste poslouc al(a) v posledníc  7 dnec   

Je možné zaškrtnout více než jedno rádio  

1.   Rádio Impuls  6.   ČRo   Radiožurnál 

2.   Rádio City 7.   Beat 

3.   Country rádio  8.  Frekvence 1 

4.   Rádio Blaník   9.  Fajn Radio 

5.   Evropa 2 10.  Jiná stanice 

 
 

5: Nejčastěji poslouchaná rozhlasová stanice - – Praha, Praha Z a Praha V  

Kterou roz lasovou stanici poslouc áte nejčastěji?  rosím, zaškrtněte pouze jednu odpověď  

1.   Rádio Impuls  6.   ČRo   Radiožurnál 

2.   Rádio City 7.   Beat 

3.   Country rádio 8.  Frekvence 1 

4.   Rádio Blaník   9.  Fajn Radio 

5.   Evropa 2 10.  Jiná stanice  
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4: Rozhlasové stanice poslouchané v posledních 7 dnech - Plzeň 
 rosím, zaškrtněte názvy všec  roz lasovýc  stanic, které jste poslouc al(a) v posledníc  7 dnec   

Je možné zaškrtnout více než jedno rádio  

1.   Rádio Blaník   7.   Kiss Proton   

2.   Hitrádio FM  lus   8.   ČRo   Radiožurnál 

3.   Evropa 2  9.  Hitrádio Dragon  

4.   Frekvence 1 10.  Fajn Radio 

5.   Rádio Impuls 11.  Jiná stanice 

6.  Rock Rádio   

 
 
 

.5: Nejčastěji poslouchaná rozhlasová stanice - Plzeň 
Kterou roz lasovou stanici poslouc áte nejčastěji?  rosím, zaškrtněte pouze jednu odpověď  

1.   Rádio Blaník   7.   Kiss Proton   

2.   Hitrádio FM  lus   8.   ČRo   Radiožurnál 

3.   Evropa 2  9.  Hitrádio Dragon  

4.   Frekvence 1 10.  Fajn Radio 

5.   Rádio Impuls 11.  Jiná stanice 

6.  Rock Rádio   

 
 
 

4: Rozhlasové stanice poslouchané v posledních 7 dnech – České Budějovice 
 rosím, zaškrtněte názvy všec  roz lasovýc  stanic, které jste poslouc al(a) v posledníc  7 dnec   

Je možné zaškrtnout více než jedno rádio  

1.   Rádio Impuls  6.   ČRo   Radiožurnál 

2.   Hitrádio Faktor 7.   Rock Rádio 

3.   Kiss Jižní Čec y  8.  Frekvence 1 

4.   Rádio Blaník   9.  Fajn Radio 

5.   Evropa 2 10.  Jiná stanice 

 
 
 
 

5: Nejčastěji poslouchaná rozhlasová stanice - České Budějovice 
Kterou roz lasovou stanici poslouc áte nejčastěji?  rosím, zaškrtněte pouze jednu odpověď  

1.   Rádio Impuls  6.   ČRo   Radiožurnál 

2.   Hitrádio Faktor 7.   Rock Rádio 

3.   Kiss Jižní Čec y  8.  Frekvence 1 

4.   Rádio Blaník   9.  Fajn Radio 

5.   Evropa 2 10.  Jiná stanice 
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4: Rozhlasové stanice poslouchané v posledních 7 dnech – Hradec Králové 
 rosím, zaškrtněte názvy všec  roz lasovýc  stanic, které jste poslouc al(a) v posledníc  7 dnec   

Je možné zaškrtnout více než jedno rádio  

1.   Rádio Impuls  6.   Hitrádio Magic 

2.   Rádio Černá Hora 7.  ČRo   Radiožurnál 

3.   Rádio Blaník   8.  Fajn Radio Life 

4.   Evropa 2 9.  Jiné stanice 

5.   Frekvence 1   

 
 
 

5: Radio station listened to most often - Hradec Kralove 
Which radio station do you listen to most often? Please name only one station. 

5: Nejčastěji poslouchaná rozhlasová stanice - Hradec Králové 
Kterou roz lasovou stanici poslouc áte nejčastěji?  rosím, zaškrtněte pouze jednu odpověď  

1.   Rádio Impuls  6.   Hitrádio Magic 

2.   Rádio Černá Hora 7.  ČRo   Radiožurnál 

3.   Rádio Blaník   8.  Fajn Radio Life 

4.   Evropa 2 9.  Jiné stanice 

5.   Frekvence 1   

 
 
 
 

4: Rozhlasové stanice poslouchané v posledních 7 dnech - Jihlava 
 rosím, zaškrtněte názvy všec  roz lasovýc  stanic, které jste poslouc al(a) v posledníc  7 dnec   

Je možné zaškrtnout více než jedno rádio  

1.   Hitrádio Vysočina 6.   ČRo   Radiožurnál 

2.   Rádio Impuls   7.  Kiss Hády 

3.   Frekvence 1 8.  Rádio Jihlava 

4.   Rádio Blaník  9.  Fajn Radio 

5.   Evropa 2 10.  Jiné stanice 

 
 
 

5: Nejčastěji poslouchaná rozhlasová stanice - Jihlava 
Kterou roz lasovou stanici poslouc áte nejčastěji?  rosím, zaškrtněte pouze jednu odpověď  

1.   Hitrádio Vysočina 6.   ČRo   Radiožurnál 

2.   Rádio Impuls   7.  Kiss Hády 

3.   Frekvence 1 8.  Rádio Jihlava 

4.   Rádio Blaník  9.  Fajn Radio 

5.   Evropa 2 10.  Jiné stanice 
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4: Rozhlasové stanice poslouchané v posledních 7 dnech – Ostrava 
 rosím, zaškrtněte názvy všec  roz lasovýc  stanic, které jste poslouchal(a) v posledníc  7 dnec   

Je možné zaškrtnout více než jedno rádio  

1.   Rádio Impuls   6.  ČRo   Radiožurnál 

2.   Frekvence 1 7.   Kiss Morava 

3.   Hitrádio Orion   8.  Rádio Helax 

4.   Rádio Čas 9.  Rádio Čas Rock  

5.   Evropa 2  10.  Jiné stanice 

 
 
 
 

5: Nejčastěji poslouchaná rozhlasová stanice – Ostrava 
Kterou roz lasovou stanici poslouc áte nejčastěji?  rosím, zaškrtněte pouze jednu odpověď  

1.   Rádio Impuls   6.  ČRo   Radiožurnál 

2.   Frekvence 1 7.   Kiss Morava 

3.   Hitrádio Orion   8.  Rádio Helax 

4.   Rádio Čas 9.  Rádio Čas Rock  

5.   Evropa 2  10.  Jiné stanice  
 

 
 
 

 

 
 
 

Teď bychom Vám rádi položili ještě několik otázek, týkajících se 
oblíbenosti   a poslechu regionálních a celoplošných rozhlasových stanic, 
a dále otázky které mají za úkol zjisti kde a jakým zařízením posloucháte 

rozhlasové stanice. 
 

6: Regionální stanice vs. celoplošné 

6: Prosím, řekněte nám, posloucháte raději stanice, které vysílají pouze ve Vašem 
regionu nebo stanice celoplošné (vysílající většinou z Prahy)? 

 

 Regionální REG 

 Celoplošné NET 

Je mi to jedno DC 

 
 

7: Výhody / nevýhody regionální stanice vs. celoplošné  

 rosím, napište nám, jaké jsou pro Vás 3 největší vý ody a nevý ody regionálníc  stanic a naopak, jaké 
jsou 3 největší vý ody a nevý ody celoplošnýc  stanic    

7a: 
3 největší výhody poslechu ..... 

 vý oda 
1 

vý oda 
2 

vý oda 
3 

1.   Regionální stanice     

2.   Celoplošná stanice     

7b: 
3 největší nevýhody poslechu ..... 

nevý oda 
1 

nevý oda 
2 

nevý oda 
3 

3. Regionální stanice     
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4. Celoplošná stanice     

 
8a. Prosím, řekněte nám, kde posloucháte regionální stanice nejčastěji: 

  
ANO/NE 

 
Pořadí ANO 

 Na „normálním“ rádiovém přijímači 
(doma, v práci) 

 
A/N 

1   2   3   4   5 

 V autorádiu 
 

A/N 
1   2   3   4   5 

Ve svém počítači 
 

A/N 
1   2   3   4   5 

 Na svém telefonu 
 

A/N 
1   2   3   4   5 

 Jinde (prosím, napište,  
kde: ………………..) 

 
A/N 

1   2   3   4   5 

Regionální stanice neposlouchám ANO  

 
8b. Prosím, řekněte nám, kde posloucháte celoplošné stanice nejčastěji: 

  
ANO/NE 

  
Pořadí ANO 

 Na „normálním“ rádiovém přijímači 
(doma, v práci) 

 
 ANO/NE 

1   2   3   4   5 

 V autorádiu 
 

 ANO/NE 
1   2   3   4   5 

Ve svém počítači 
 

 ANO/NE 
1   2   3   4   5 

 Na svém mobilním (c ytrém) telefonu 
 

 ANO/NE 
1   2   3   4   5 

 Jinde (prosím, napište, kde …………  ) 
 

 ANO/NE 
1   2   3   4   5 

 Celoplošné stanice neposlouc ám ANO  

 

 
 

Velice Vám děkujeme za účast na našem testu. 
přejeme Vám šťastnou cestu domů! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


