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R O Z H O D N U T Í O U D Ě L E N Í L I C E N C E 

Rada pro rozhlasové a te levizní vysí lání (dále jen Rada) v rámci své působnost i dané us tanovením § 5 
p ísm. b) zákona č. 231/2001 Sb. , o provozování rozh lasového a te lev izního vysí lání a o z m ě n ě dalších 
zákonů (dále j en zákon č. 231/2001 Sb.) , podle us tanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle 
us tanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb. , správního řádu, vydala dne 4. l is topadu 2014 toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e spo lečnost i Routě Rádio, s.r.o., IČ: 27852474 , se s íd lem Stavební 9 9 2 / 1 , PSČ: 708 00, 
Ost rava, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. l icenci k provozování rozh lasového vysí lání prost řednic tv ím 
pozemních vysí lačů se soubory techn ických parametrů Bí lov 90,2 M H z / 50 W; Hladké Život ice 95,5 M H z 
/ 50 W; Hynč ice 87,8 MHz / 50 W; Kl imkovice 88,6 MHz / 50 W; Lipník nad Bečvou 90,2 M H z / 50 W; Ústí 
nad Labem - Předl ice 101,2 M H z / 100 W; L iberec - Hanychov 103,3 M H z / 100 W pro p rogram Rádio 
Dálnice na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 . 

Programové podmínky, představuj íc í p rogram a programovou sk ladbu , j sou obsaženy v textu pří lohy č. 1 
o j e d n o m listu. 

Příloha č. 1 o j ednom listu (programové podmínky) , pří loha č. 2 (přehled rozhlasových programů 
při j ímatelných na území pokrytém z předmětných technických prostředků) a pří loha č. 3 (předpok ládaný 
územní rozsah předmětných technických prostředků) tvoří nedí lnou součást tohoto rozhodnut í . 

Časový rozsah vysí lání : 24 hodin denně 

Územní rozsah vysí lání : dle souborů techn ických parametrů 

Soubory techn ických paramet rů : Bí lov 90,2 MHz / 50 W 
souřadn ice W G S 84: 18 00 33 / 49 43 57 

Hladké Život ice 95,5 M H z / 50 W 
souřadn ice W G S 84: 17 56 45 / 49 41 13 

Hynčice 87,8 M H z / 50 W 
souřadn ice W G S 84: 17 50 12 / 49 37 43 

Kl imkovice 88,6 M H z / 5 0 W 
souřadn ice W G S 84: 18 09 47 / 49 48 20 

Lipník nad Bečvou 90,2 M H z / 50 W 
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souřadn ice W G S 84: 17 34 44 / 49 31 45 

Ustí nad Labem - Předl ice 101,2 M H z / 1 0 0 W 
souřadn ice W G S 84: 13 58 13 / 50 40 01 

L iberec - Hanychov 103,3 M H z / 1 0 0 W 
souřadn ice W G S 84: 15 02 15 / 50 44 06 

Program bude šířen regionálně. 

Zák ladní p rogramová speci f ikace: 
Spec ia l izované dopravní rádio. 

O d ů v o d n ě n í : 

Rada na s v é m 6. zasedán í 2014 (bod 30.) vyhlási la l icenční ř ízení k p rovozování rozh lasového vysí lání 
š í řeného prost řednic tv ím vysí lačů se soubory techn ických parametrů Bí lov 90,2 M H z / 50 W, souřadn ice 
W G S 84: 18 00 33 / 49 43 57, Hladké Život ice 95,5 M H z / 50 W, souřadn ice W G S 84: 17 56 45 / 49 41 
13, Kl imkovice 88,6 M H z / 50 W, souřadn ice W G S 84: 18 09 47 / 49 48 20, Lipník nad Bečvou město 
90,2 M H z / 50 W, souřadn ice W G S 84: 17 34 44 / 49 31 45, Hynč ice 87,8 M H z / 50 W, souřadn ice W G S 
84: 17 50 1 2 / 4 9 37 43 , L iberec Hanychov 103,3 M H z / 1 0 0 W, souřadn ice W G S 84: 15 02 1 5 / 5 0 44 06 
a Ústí nad Labem Předl ice 101,2 M H z / 1 0 0 W, souřadn ice W G S 84: 13 58 13 / 50 40 01 se lhůtou pro 
doručení žádost í do 9. května 2014 

O udělení l icence k provozování rozh lasového vysí lání s využ i t ím předmětných souborů techn ických 
parametrů včas požádal Radu tento účastník řízení: 

Routě Rádio, s.r.o. / Rádio Dálnice 

Účastník řízení, o jehož žádost i Rada ve smys lu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. h lasovala, zaplat i l 
správní poplatek ve výši 25 000, - Kč podle zákona č. 634 /2004 Sb. , o správních poplatc ích. 

Podle us tanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nař ízeno veře jné s lyšení účastníka výše uvedeného 
l icenčního řízení na 22 . července 2014 . 

Na zák ladě p řezkoumání obsahu podané žádost i , včetně všech je j ích nás ledných dop lnění a údajů o 
účastníku řízení, Rada dospě la k závěru , že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnut í splni l 
p ředpok lady pro účast v l icenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení 
l icence obsahova la náležitost i s tanovené v § 14 zákona . 

Rada provedla hodnocení účas tn íkem podané žádost i o udělení l icence podle pravidel uvedených 
v zákoně č. 231/2001 Sb. , ze jména podle skutečnost í významných pro rozhodování o žádos tech o 
udělení l icence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona , a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuá lu 
postupu rozhodování Rady o udělení l icence k provozování rozh lasového a te lev izního vysí lání š í řeného 
prost řednic tv ím vysí lačů podle zákona č. 231/2001 Sb. , který Rada přijala j ako svůj vni třní předpis, ve 
znění ze dne 2 1 . prosince 2010 . Rada je p řesvědčena, že postup podle těchto pravidel zaj išťuje 
objekt iv izaci a jednotnos t rozhodování Rady, není však zároveň ni jak r igidní ani svazuj ící . Umožňu je 
dos ta tečnou flexibil i tu a zoh lednění názorů jednot l ivých č lenů Rady jako kolekt ivního o rgánu . Postup 
podle těchto pravidel ve s v é m souhrnu zabezpeču je dos ta tečnou přezkoumate lnost rozhodnut í Rady 
v l icenčním řízení. 

Rada je pov inna posuzovat podané žádost i o l icenci podle kritérií, je j ichž taxat ivní výčet obsahu je 
us tanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovi t nad rámec zákona ješ tě další 
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovi t dí lčí kritéria v rámci kritérií 
určených zákonem) a není ani oprávněna s oh ledem na kogentní charakter us tanovení posuzovat jen 
některá z uvedených kritérií. 
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Je zře jmé, že kritéria hodnocení žádost i o udělení l icence nejsou exaktně měř i te lná, čili zákon v rámci 
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria apl ikovala a sp lnění kritérií u jednot l ivých žádost í o 
l icenci zhodnot i la a porovnala míru je j ich naplnění u jednot l ivých žádost í účastníků řízení. 

Podle us tanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení l icence v tomto př ípadě, 
kdy jde o l icenci k provozování rozh lasového vysí lání , Rada hodnotí : 

a) ekonomickou , organ izační a techn ickou př ipravenost žadate le k zaj iš tění vysí lání , včetně 
výs ledků dosavadního podnikání žadate le v oblast i rozh lasového vysí lání , pokud v této oblast i 
podnika l , 
b) t ransparentnost v lastn ických vz tahů ve spo lečnost i žadate le , 
c) přínos p rogramové sk ladby navrhované žada te lem o l icenci k rozmani tost i 
stávaj ící nabídky programů rozh lasového vysí lání na území , které by mělo být 
rozh lasovým vysí láním pokryto, 
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby, 
g) př ínos žadate le k zaj iš tění rozvoje kultury národnostn ích , etn ických a j iných 
menš in v České republ ice. 

Za úče lem podrobnějš ího a úplnějšího posouzení žádost i účastníka řízení z pohledu skutečnost í 
významných pro rozhodnut í Rady a zároveň pro zaj ištění přezkoumate lnost i rozhodnut í Rady si Rada 
p ředem pro jednot l ivé zákonné skutečnost i a v jej ich rámci stanovi la dí lčí kritéria. Vycháze la př i tom též 
z Manuá lu v j eho znění ze dne 2 1 . prosince 2010 , v němž s c í lem respektovat a co nejefekt ivněj i 
apl ikovat právní názory správních soudů ukládaj ící Radě mimo j iné provést vzá jemné porovnání 
skutečnost í z j iš těných ze žádost í o l icence a vyvodi t z tohoto porovnání j ednoznačné závěry na zák ladě 
souměř i te lných kritérií uvedla přehled zák ladních dí lčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných 
skutečnost í významných pro rozhodnut í Rady) , na je j ichž hodnocení se Rada v řízení zaměřu je 
přednostně. 

V sou ladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuá lu tak Rada 
v rámci jednot l ivých zákonných skutečnost í významných pro rozhodnut í Rady hodnot i la následuj ící 
zák ladní dí lčí kritéria a další dí lčí kritéria: 

1) k § 17 odst. 1 p ísm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - zák ladní kr i tér ium ekonomické př ipravenost i 

a) dí lčí kritéria (s rozmez ím dosaž i te lných bodů) 

f inanční spolehl ivost žadate le (0-1 b); 

f inanční spolehl ivost v lastníků žadate le (0-1 b); 

způsob f inancování vysí lání (0-1 b). 

b) další dí lčí kritéria 

struktura a množstv í prostředků vyč leněných na investici do vysí lání 

s tad ium exis tence žadate le 

schopnos t žadate le zaháj i t vysí lání ve s tanoveném (zákonném) te rmínu 

2) k § 17 odst. 1 p ísm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - zák ladní kr i tér ium organizační př ipravenost 

a) dí lčí kritéria (s rozmez ím dosaž i te lných bodů) 

zkušenos t provozovate le s vys í lán ím, př ičemž p ředmětem hodnocen í 

není pouze zkušenos t s terest r ickým vysí láním (0-1 b); 
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zkušenos t s tatutárních orgánů provozovate le (0-1 b); 

zkušenos t vedouc ích pracovníků (zaměstnanc i na úrovni ředitelů) provozovate le 

(0-1 b); 

organ izační řešení z ískávání místních in formací (0-1 b). 

b) další dí lčí kritéria 

smluvn í zaj ištění p ředpok ladů k zahá jení vysí lání 

organ izační struktura žadate le 

schopnos t žadate le zaháj i t vysí lání ve s tanoveném (zákonném) te rmínu 

k § 17 odst. 1 p ísm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - zák ladní kr i tér ium techn ické př ipravenost i 

a) dí lčí kritéria (s rozmez ím dosaž i te lných bodů) 

pro jektové technické řešení (0-1 b), př ičemž posuzováno je buď přímo vlastní 
techn ické řešení v projektu popsané žada te lem, nebo p ísemně do ložené před jednání 
smlouvy se spec ia l i zovaným sub jek tem se zkušenos tmi v této oblast i 

možné in formace od Č T Ú (synchronní vysí lání) (0-1 b.) 

b) další dí lčí kritéria 

vybavenos t žadate le techn ickými prostředky k vysí lání 

schopnos t žadate le zaháj i t vysí lání ve s tanoveném (zákonném) te rmínu 

k § 17 odst. 1 p ísm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výs ledky dosavadn ího podnikání žadate le v 
oblast i rozh lasového vysí lání , pokud v této oblast i podnikal 

ekonomické výs ledky podnikání uchazeče 

dodržování právních předpisů a et ických no rem platných v oboru 

plnění l icenčních podmínek 

k § 17 odst. 1 p ísm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

a) dí lčí kritéria (s rozmez ím dosaž i te lných bodů) 

znalost koncových v lastníků v době podání žádost i o l icenci (0-1 b) 

předpok lady pro t ransparentnost převodů podílů v žadatel i a s t í m souvisej íc í 
předpok lady pro stá lou zj ist i telnost koncových v lastníků do budoucna (0-1 b) 

b) další dí lčí kritéria 

právní fo rma žadate le 

stabil i ta v lastn ických vztahů žadate le 

k § 17 odst. 1 p ísm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 



a) zák ladní dí lčí kritéria (s rozmez ím dosaž i te lných bodů) 

mluvené s lovo 

podíl m luveného s lova na ce lkovém rozsahu vysí lání (0-1 b); 

podíl autorsky vy robených pořadů (0-1 b); 

podíl zpravodajs tv í a serv isních in formací (0-1 b). 

lokal izace programu 

- zda se j edná o nově vyráběný program (0-1 b); 

or ientace na region, t j. širší oblast pokrytou budouc ím vysí láním ( 0 - 1 b); 

or ientace užší na lokal i tu, t j . např. větší sídlo / město v oblast i pokryté budouc ím 
vys í lán ím (0-1 b). 

hudební formát 

počet j iž vysí laných programů s obdobným fo rmátem (0-2b) ; 

podíl žada te lem navrhovaných žánrů na d a n é m území v j iž vysí laných 
programech (0-2b). 

cí lová skup ina 

rozpětí cí lové skup iny s oh ledem na stávaj ící p rogramovou nabídku (0-1 b); 

- vazba programových prvků projektu k žada te lem uváděné cí lové skup ině (0-1 b). 

k § 17 odst. 1 p ísm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

a) dí lčí kritéria (s rozmez ím dosaž i te lných bodů) 

v lastní autorské pořady a je j ich obsah (0-2b); 

podpora začínaj íc ích umělců a je j í lokal izace na region (0-2b); 

podpora kul turních akcí a je j í způsob (0-2b) . 

b) další dí lčí kritéria 

podmínky pro sp lnění žada te lem dek la rovaných z á m ě r ů . 

k § 17 odst. 1 p ísm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 

a) dí lčí kritéria (s rozmez ím dosaž i te lných bodů) 

ident i f ikace menš iny (0-2b); 

způsob podpory (0-2b). 

b) další dí lčí kritéria 

čas vyhrazený ve vysí lání menš inám. 



Vyhodnocen í dí lčích kritérií vztahuj íc ích se k zákonné skutečnost i v ýznamné pro rozhodnut í Rady 
uvedené v § 17 odst. 1 p ísm. c) zákona č. 231/2001 Sb. , t j . př ínosu navrhované programové sk ladby k 
rozmani tost i s távaj ící nabídky p rogramů rozh lasového vysí lání na pokry tém území , bylo v sou ladu 
s pravidly uvedenými v Manuá lu provedeno takto: 

1) Vytvoření tabu lky p rogramů zachyt i te lných na d a n é m území (pro účely porovnání s 
p rogramovými sk ladbami navrhovanými ze st rany žadate lů) , př ičemž zachyt i te lnost (jako 
možnost pří jmu vysí laného programu) se vyhodnocu je jako ve lmi dobře zachyt i te lné, dobře 
zachyt i te lné a částečně zachyt i te lné. Hodnocen í vycház í z pokryt í obyvate l na d a n é m území 
(více než 7 5 % , více než 5 0 % a méně než 5 0 % ) . Součást í těchto tabu lek je souhrn l icenčních 
podmínek souk romých provozovate lů rozh lasového vysí lání resp. obdobné in formace 
provozovate le ze zákona , tak j ak j sou dos tupné na webových s t ránkách. 

2) Pro vyhodnocen í oblast i m luveného s lova (podíl m luveného s lova, autorsky vy ráběných pořadů, 
podíl zpravodajs tv í a serv isních informací) j e vyh ledána st řední hodnota těchto údajů u 
zachyt i te lných p rogramů. Bodové ohodnocen í (1 bod) následuje, je- l i v žádost i o l icenci uváděná 
hodnota (tedy l icenční podmínka v př ípadě udělení l icence) vyšší než střední hodnota na d a n é m 
území. 

3) Vyhodnocen í lokal izace p rogramu a or ientace na širší a užší okol í probíhá obdobně , v porovnání 
s p rogramovou nabídkou na d a n é m území . 

4) Vyhodnocen í př ínosu hudebního fo rmátu , resp. hudebních žánrů je dáno s rovnán ím v žádost i o 
l icenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního fo rmátu a počtu programů s o b d o b n ý m fo rmátem 
(méně než 3 obdobné programy znamena j í udělení bodu , méně než j eden pak udělení dvou 
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblast i hudebního formátu zce la jed inečný) , resp. podí lem 
žánrů uvedených v projektu a podí lem žánrů j iž vysí laných na d a n é m území, kdy je zák ladem 
součet podí lů konkrétního žánru v každém jednot l i vém programu a souč inu koef ic ientu, který 
odpovídá zachyt i te lnost i daného p rogramu. Pro velmi dobrou zachyt i te lnost je koef ic ient 1 , pro 
dobrou zachyt i te lnost je koef ic ient 0,7 a pro částečnou zachyt i te lnost 0,5. Pokud výs ledný součet 
je nižší nebo roven 150%, je př ínos hodnocen j edn ím bodem, je - li součet nižší nebo roven 5 0 % , 
je přínos vyhodnocen 2 body. 

5) Hodnocen í rozpětí cí lové skupiny odpovídá srovnání s rozpět ími cí lových skupin p rogramů j iž na 
d a n é m území zachyt i te lných, tedy s poč tem programů dané rozpětí j iž obsahuj íc ími . C í lem tohoto 
hodnocení je saturovat ty skup iny pos luchačů, které j sou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší 
věkové rozpětí . Obdobně hodnocen í p rogramových prvků ve vazbě na tuto cí lovou skup inu má 
za cíl zabráni t označován í cí lových skupin a j im neodpovída j íc ím p rog ramovým p rvkům (např. 
zpravoda jský p rogram pro dět i a mládež nebo spec ia l izovaný program s taneční hudbou pro 
cí lovou skupinu důchodců) . 

V sou ladu s vn i t řn ím předp isem (Manuá lem) př i jatými pravidly pro postup v l icenčním řízení Rada za 
pomoc i všech shora uvedených (základních a podle okolnost í i dalších) dí lčích kritérií objekt ivně 
zhodnot i la míru naplnění jednot l ivých skutečnost í významných pro rozhodnut í Rady v žádost i účastníka. 
Rada provedla samosta tné zhodnocen í u každé skutečnost i v ýznamné pro rozhodnut í Rady, a to pomocí 
zák ladních dí lčích kritérií, j akož i pomocí dalších dí lčích kritérií, př ičemž zároveň po seznámen í se 
s obsahem žádost i o l icenci a s obsahem dalších podk ladů pro vydání rozhodnut í rozhodla vždy 
h lasováním (nadpolov iční větš inou hlasů svých členů) o př idělení bodů ve vz tahu ke každé žádost i a 
každému zák ladn ímu dí lč ímu kritériu v rozmezích uvedených výše . Body př idělené na zák ladě těchto 
h lasování Rady byly zachyceny v jednot l ivých záznamech o vyhodnocen í žádost í o l icenci ve vz tahu ke 
každé skutečnost i v ýznamné pro rozhodnut í Rady (tzv. rozhodovací tabulky) . 

Též na zák ladě uvedeného bodového hodnocení , se zoh ledněn ím výs ledků vyhodnocen í dalších dí lčích 
kritérií, prováděl i pak jednot l iv í č lenové Rady uzavíraj ící dí lčí vyhodnocen í žádost i o l icenci ve vz tahu 
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k jednot l i vým z á k o n n ý m sku tečnos tem v ý z n a m n ý m pro rozhodnut í Rady, a to na stupnic i nesplňuje -
splňuje částečně - sp lňuje, př ičemž výs ledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnot íc ím archu 
(záznamu vyp racovaném vedouc ím Úřadu Rady) . Toto hodnocení bylo pak dop lňováno s lovními 
vy jádřeními jednot l ivých členů Rady. Syn tézou těchto objekt iv izovaných dí lčích hodnocen í dospěla Rada 
ke komp lexn ímu zhodnocen í žádost i z pohledu naplnění všech významných skutečnost í podle § 17 
zákona č. 231/2001 Sb. , představuj íc ímu míru a kvalitu nap lnění konkrétních zákonných požadavků (§17 
odst. 1 zákona) v žádost i o l icenci. 

Toto komplexní zhodnocen í žádost i pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o v las tn ím 
udělení l icence, uskutečněné v sou ladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveře jném zasedání 
Rady h lasováním. 

Podk lady pro rozhodnut í Rady představovaly ze jména obsah a pří lohy samotné žádost i o udělení l icence, 
protokol z veře jného s lyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahuj íc í aktual izaci a dop lnění žádost i o 
l icenci a př ípadně též do ložení některých skutečnost í v žádost i obsažených , rozbory p rogramové sk ladby 
vysí lání rozh lasových stanic zachyt i te lných na p ředmě tném území, pro něž má být l icence k vysí lání 
udělena (podle s tavu ke dni 9. května 2014 , t j . ke dn i , kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádost í o 
l icence), skutečnost i z n á m é Radě a je j ím č lenům z je j ich úřední č innost i . Takto shrnuté podk lady jsou 
podle přesvědčení Rady dosta tečné pro je j í rozhodnut í . 

Na zák ladě všech v řízení sh romážděných podk ladů a po důk ladném zvážen í obsahu účas tn íkem řízení 
podané žádost i o udělení l icence Rada rozhodla udělit l icenci k p rovozování rozh lasového vysí lání 
p rogramu Rádio Dálnice prost řednic tv ím pozemních vysí lačů s využ i t ím souborů techn ických parametrů 
Bí lov 90,2 M H z / 50 W; Hladké Život ice 95,5 M H z / 50 W; Hynčice 87,8 M H z / 50 W; Kl imkovice 88,6 
M H z / 50 W; Lipník nad Bečvou 90,2 M H z / 50 W; Ústí nad Labem - Předl ice 101,2 MHz / 1 0 0 W; L iberec 
- Hanychov 103,3 M H z / 1 0 0 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnut í , nejdéle však do 10. října 
2025 , účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnut í - Routě Rádio, s.r.o. 

Rada o udělení l icence rozhodla 13 hlasy svých členů ze 13 př í tomných, č ímž naplni la požadavek 
min imáln ího počtu 9 hlasů členů Rady podle us tanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. 

Po p rovedeném rozsáh lém ob jek t iv izovaném hodnocení žádost i účastníka řízení, j e m u ž byla l icence 
Radou udělena, vyplynuly následuj ící důvody , pro které Rada uděli la l icenci právě tomuto žadate l i : 

Účastník řízení Routě Rádio, s.r.o. požádal o udělení l icence k provozování vysí lání „spec ia l izovaného 
dopravn ího rádia" s názvem programu Rádio Dáln ice. 

Při s v é m hodnocení Rada sh ledala v žádost i tohoto účastníka řízení naplnění skutečnost í významných 
pro rozhodnut í Rady uvedených v § 17 ods tavc i 1 p ísm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada přiděli la za 
naplnění kritéria e k o n o m i c k é , organizační a technické př ipravenost i šest bodů . 

Pokud jde o organizační př ipravenost tohoto žadate le , Rada sh leda la , že žadate l se rozh lasovému 
vysí lání akt ivně věnu je j iž v íce než 15 let, d isponuje po t řebným know-how i dos ta tečným f inančním 
z á z e m í m , které je zák ladem úspěšného rozjezdu Radia Dálnice a jeho dalšího fungování . Jednate l 
žadate le , RNDr . Rad im Parízek, je také spo lečn íkem a jedna te lem společnost i J U K E BOX, s. r. o., která 
j iž řadu let provozuje rozhlasové vysí lání . Dílčí kritéria zkušenost i provozovate le s vys í lán ím a zkušenost i 
s tatutárních orgánů provozovate le s vys í láním tedy považuje Rada za nap lněná, na rozdíl od kritéria 
zkušenost i vedouc ích pracovníků žadate le , neboť žadate l v projektu žádné in formace oh ledně tohoto 
kritéria neuvádí a Rada tudíž za jeho naplnění nepřiděl i la žádný bod. K dí lč ímu kritériu organizačního 
řešení z ískávání místních in formací žadate l uvedl , že d isponuje plně profes ionálním t ý m e m i v lastní 
modern í vysí lací technologi í , která bude k vysí lání na všech stanovišt ích použi ta. Redaktoř i a editoři 
vysí lání Radia Dálnice budou akt ivně přímo ve studiu napojeni na webové s t ránky rádia, které př inesou 
in formace ješ tě před j í zdou . Řidič tak zaregist ru je aktuální děn í j iž před usednut ím za volant a může si 
naplánovat t rasu j i ným způsobem. Žadate l tedy žádný konkrétní způsob z ískávání informací neuvedl ani 
nedoloži l a Rada za toto dí lčí kr i tér ium žadate l i žádný bod nepř iznala. 
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Účastník řízení uvedl v žádost i o l icenci konkrétní údaje týkaj ící se jeho technické př ipravenost i k 
zaj iš tění vysí lání , a to p ředevš ím k techn ickému řešení pro zahá jení a zaj ištění vysí lání s využ i t ím nového 
souboru techn ických paramet rů . Pro jektové technické řešení bylo tedy v p lném rozsahu do loženo a 
účastník řízení byl v tomto zák ladn ím dí lč ím kritériu hodnocen j edn ím bodem. Je tedy i z techn ického 
hlediska př ipraven k včasnému zahá jení vysí lání . Vzh ledem k t o m u , že Rada nedisponuje žádnými 
in formacemi od Českého te lekomunikačního úřadu oh ledně synchronního vysí lání , nebyl v tomto dí lč ím 
kritériu př idělen žadatel i žádný bod. 

Ke kritériu e k o n o m i c k é př ipravenost i žadate l uvedl , že tato je garan tována v las tn íkem společnost i 
Routě Rádio s.r.o., spo lečnost í Rádio Čas s.r.o. a dceř inou spo lečnost í Progress Digital s.r.o., což 
prokazuj í bankovní re ference, které tvoří pří lohu projektu žadate le . Vzh ledem k dos ta tečnému kapitálu 
není pro žadate le prob lém zajist i t j ak f inancování , techn ické řešení projektu, tak i pot řebné zázemí , l idské 
zdro je, ce lkový rozjezd stanice i překonání počátečního období fungování . Žadate l též doloži l svůj 
obchodní plán a Radě není z úřední č innost i žádná skutečnost , která by měla závěr o ekonomické 
př ipravenost i žadate le zpochybni t . Účastn ík řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky př ipraven k 
zaj iš tění vysí lání , př ičemž je schopen je j zaháj i t včas v z á k o n n é m te rmínu . 

Pokud jde o kr i tér ium t ransparentnost i v lastn ických vztahů ve smys lu § 17 odst. 1 p ísm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. ve společnost i žadate le , je t řeba uvést, že spo lečnost žadate le v právní fo rmě společnost i s 
ručením o m e z e n ý m má dva spo lečníky - fyz ickou osobu RNDr. Rad ima Pařízka a právnickou osobu 
Rádio Čas , s. r. o., je j ímž j ed iným spo lečn íkem je opět RNDr. Rad im Parízek. Zák ladní dí lčí kr i tér ium 
znalost i koncových v lastníků v době podání žádost i o l icenci bylo proto hodnoceno j edn ím bodem, t j . j ako 
sp lněné. Ačko l iv j edn ím ze spo lečníků žadate le je spo lečnost s ručením o m e z e n ý m , má tato spo lečnost 
j ako jed iného spo lečníka fyz ickou osobu uvedenou v obchodn ím rejstříku (navíc jde o tu též osobu , která 
je d r u h ý m spo lečn íkem žadate le) . Kr i tér ium předpok ladů pro t ransparentnost převodů podílů ve 
společnost i žadate le a s t ím souvisej íc ích předpok ladů pro stálou zj ist i telnost koncových v lastníků do 
budoucna bylo rovněž hodnoceno j edn ím bodem, t j . jako sp lněné, když v lastn ická struktura žadate le je 
relat ivně j ednoduchá a o tevřená, u spo lečníka , právnické osoby, lze snadno doh ledat koncového 
v lastníka. Společnost i s ručením o m e z e n ý m (tuto právní formu má i žadatel) mají spo lečníky zapsány v 
obchodn ím rejstř íku, př ičemž současná v lastn ická struktura žadate le skýtá předpok lad, že v lastn ické 
změny se promí tnou ve veře jně dos tupném českém obchodn ím rejstř íku, budou podléhat souh lasu Rady 
a nebude t řeba je doh ledávat v j iných zdro j ích. 

Rada dále hodnot i la př ínos programové s k l a d b y navrhované žada te lem k rozmani tost i stávaj ící 
nabídky programů rozh lasového vysí lání na pokry tém území ve smys lu ustanovení § 17 odst. 1 p ísm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb. a ce lkem přiděli la pět bodů. Shledala tak toto kr i tér ium sp lněným jen čás tečně. 

Rada nejprve hodnot i la rozsah a obsah m luveného s l o v a vys í laného p rog ramem žadate le . Pokud jde o 
dí lčí kr i tér ium podílu mluveného s lova, nemoh la za něj Rada žadate l i udělit bod, neboť navrhovaný 
paramet r min imálně 7 % v pr ime t ime nepřevyšuje s t řední hodnotu ani na j e d n o m z j iž pokrytých území. 
Za nap lněné však Rada považuje dí lčí kr i tér ium podílu autorsky vyrobených pořadů (min imálně 50 % ) a 
dí lčí kr i tér ium podí lu zpravodajs tv í a serv isních in formací (všeobecné zpravodajs tv í 1 x z a hodinu v čase 
od 6 do 18 hodin, j edna zpravoda jská rubrika bude mít v průměru 1 , 5 - 2 minuty) , neboť s t řední hodnoty 
těchto parametrů nebylo možné ani na j e d n o m z pokrytých území určit. 

V kritériu lokal izace programu byl žadate l hodnocen jen j edn ím b o d e m ze tří možných . Žadate l bude 
svůj p rogram nově vyrábět , nikol iv přebírat od j iného provozovate le , př ičemž se bude jednat o vysí lání , 
které je zaměřeno na speci f ické dopravn í in formace. Dále k tomuto dí lč ímu kritériu žadate l uvedl , že 
p rogram bude vy ráběn nově nebo jako mutace pořadů Radia Dálnice v př ípadě různých rubrik. Rada tak 
k př idělení j ednoho bodu př istoupi la. Naopak žádné body Rada žadate l i nepřiděl i la za naplnění dí lčích 
kritérií or ientace programu na region a or ientace na užší lokal i tu, neboť žadate l j en obecně uvedl , že 
priori tou celého vysí lání j sou aktuální dopravn í in formace z dálnice a dalších cest. Dále pak také, že 
Rádio Dálnice je „s tuhová síť" malých kmi točtů , které j sou směrově or ientovány podle dáln ice, takže 
nepokry je ani celá velká města , j e n o m jej ich část, kde se nachází dopravn í infrastruktura dáln ičního typu 
nebo př ivaděčů, takže žadate l není sto se or ientovat na konkrétní regiony a in formace budou v podstatě 
zaměřeny na pokryt í celé této sí tě. Z takto popsaného kritéria dle názoru Rady není žádná konkrétní 
or ientace programu patrná, což Rada promít la do nu lového hodnocení těchto dí lčích kritérií. 
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Žádné body nebyly žadatel i př iznány za naplnění kritéria hudebního formátu , neboť na všech pokrytých 
územích vysílají vždy a lespoň tři p rogramy, které se orientují na žánry pop, rock, country a folk (viz. 
tabu lky hodnocení žánrů a hudebních formátů) . Tyto žánry j sou též četně zas toupeny ve vysí lání j iných 
zachyt i te lných programů na všech pokrytých územích , žánrová nabídka žadate le tedy není na pokrytých 
územích neobvyk lá , nesplňuje požadavky Manuá lu a Rada rozhodla o nu lovém bodovém přídělu. 

Pokud jde o kr i tér ium cí lové skup iny , byl projekt žadate le Routě Rádio, s.r.o. hodnocen max imá ln ím 
poč tem dvou bodů . Cí lová skup ina je sice z hlediska věku vymezena značně š i roce (lidé starší 18 let), 
avšak ve vz tahu k projektu Radia Dálnice je významně jš í j iné hledisko vymezen í cí lové skupiny, a to 
zaměřen í na ř idiče, motor isty či obecně posádky voz ide l , p ř ičemž tuto skup inu potenciá lních pos luchačů 
nelze považovat za dos ta tečně sa tu rovanou . Programová nabídka žadate le je pro vymezenou cí lovou 
skup inu obvyk lá , jednot l ivé p rogramové prvky s touto cí lovou skup inou koresponduj í a celou j i p růřezově 
pokrývaj í . Jako konkrétní p rogramové prvky žadate l uvádí aktuální a ve velké míře ověřené dopravní 
in formace vysí lané ve dvou jazyčných verz ích. Rádio Dálnice nabídne také rady a t ipy, které mohou 
ř id ičům pomoc i př ímo při j í zdě, Rádio Dálnice si bude moci dovol i t věnovat více času aktuá ln ímu 
dopravn ímu prob lému a řešení tohoto p rob lému. 

Dále Rada hodnot i la zák ladní kr i tér ium př ínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smys lu 
us tanovení § 17 odst. 1 p ísm. e) zákona č. 231/2001 Sb. , které Rada sh ledala jako částečně naplněné a 
přiděli la žadate l i dva body. 

Jeden ze dvou možných bodů Rada přiděli la žadate l i za naplnění dí lčího kritéria v lastních autorských 
pořadů. Má se jednat o aktuální zpravodajs tv í , zaměřené na celostátní událost i a zahranič í (předpoklad 
ř idiče, který míří po dálnic i i m imo ČR) , včetně spor tovních přeh ledů. Rady, t ipy, za j ímavost i , serv isní 
in formace pro motor isty, které budou uváděny v možných rubr ikách jako : motonov inky, dnešn í t éma na 
dálnic i , právní poradna, hobby servis (jak si s á m pomoci v př ípadě nouze a menšího prob lému) , uži tečné 
rady (řidiči ř id ičům), vyh lášky. Speciá ln í pořady pro různé skup iny řidičů (např. tol ik d iskutovaní řidiči 
kamionů a je j ich problémy, rady osta tn ím apod.) . Žadate l spíše uvádí jednot l ivé programové prvky nežl i 
konkrétní pořady a Rada k př idělení dvou bodů nepř ikroči la. 

K dí lč ímu kritériu podpory začínaj íc ích umělců a jej í lokal izaci na region žadate l uvedl , že pomáhá , 
m imo j iné i market ingově, při vydáván í nových alb zavedených hvězd i nadějných ta lentů. M imo studi í pro 
př ípravu a odbavován í p rogramů Radia Dálnice a Radia Čas , provozuje také nahrávací studio. Využíva j í 
ho nejen stál ice českého showbyznysu , ale také autoř i a interpret i , kteří za t ím čekaj í na svou šanc i v 
hudebn ím světě. Žadate l však žádný konkrétní způsob podpory nebyl schopen doloži t do správního sp isu 
a Rada přiděli la j en j eden bod. 

Ž á d n ý m bodem pak Rada nemohla oceni t naplnění dí lčího kritéria podpory kul turních akcí ze strany 
žadate le . Rádio Dálnice je součást í mediá ln ího d o m u Radia Čas , který pravidelně organizuje řadu „event 
marke t ingových" aktivit. M imo j iné „Megakoncer t pro všechny bezva lidi", kde dostávaj í prostor ke 
zvid i te lnění ved le známých českých a s lovenských interpretů také mladí ta lentovaní umělc i a vycházej íc í 
hvězdy. Takto obecně fo rmulovanou podporu kul turních akcí spolu s absenc í do ložení jakéko l iv 
p řed jednané či j iž uskutečněné spo lupráce Rada ohodnot i la nula body. 

V poslední řadě Rada přistoupi la k hodnocení míry naplnění kritéria př ínosu žadatele k zaj ištění 
rozvoje kultury národnostn ích , e tn ických a j iných menš in a dospě la k závěru , že toto kr i tér ium bylo 
žada te lem sp lněno jen částečně a přiděli la po bodu za každé dílčí kr i tér ium, které s k t o m u z á k o n n é m u 
kritériu vztahuje. 

Žadate l identifikuje menš iny jako ř idiče, př ís lušníky j iných států, kteří mnohdy jezdí v hojné míře po 
českých dá ln ic ích, neboť Č R je v podstatě v centru evropské dopravní dá ln iční infrastruktury. Toto bude 
hlavní menš ina, které se bude žadate l věnovat , a to i c izo jazyčně. I os ta tn ím, v Česku ži j ícím menš inám, 
se bude žadate l věnovat způsobem, k terým se j im věnu je také v j iných médi ích . 

Ke z p ů s o b u podpory pak žadate l uvádí, že si je v ě d o m skutečnost i , že na území České republ iky žijí či 
proj íždějí tudy příslušníci menš inového obyvate ls tva. Na tuto skutečnost může ve vysí lání Radia Dálnice 
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reagovat ve svých p rogramových prvcích, které j sou svou st rukturou a in formační zaměřenos t í vhodné 
pro využi t í ke komunikac i s menš inami . Samozře jmos t í j e aktuální zařazování informací o akcích z 
kul turního, spor tovního a spo lečenského života těchto obyvate l , jsou- l i v dosahu vysí lání p rogramu 
žadate le pořádány. Da lš ím z nosných prvků vysí lání je zpravodajs tv í , kde je také možné reagovat na 
aktuální témata ze ž ivota menš inové populace. 

Po komp lexn ím zhodnocen í naplnění všech skutečnost í významných pro rozhodnut í o žádost i o l icenci 
dospě la Rada k závěru , že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení l icence spo lečnost Routě 
Rádio, s.r.o. naplňuje v míře dos ta tečné pro udělení l icence. 

S výše uvedeným vý rokem a jeho odůvodněn ím pak přímo koresponduje z á z n a m o vyhodnocen í žádost i 
o l icenci ve vz tahu ke každé skutečnost i v ýznamné pro rozhodnut í Rady, ze jména pomocí zák ladních 
dí lčích kritérií, a z á z n a m o hodnocení žádost i vyho tovený vedouc ím Úřadu Rady, ve k terém j sou 
zachyceny výs ledky h lasování č lenů Rady o kvalitě a míře naplnění jednot l ivých zákonných skutečnost í 
významných pro rozhodnut í Rady v podané žádost i (pořadí hodnocení žádost í bylo losováno), na stupnic i 
nesplňuje - sp lňuje částečně - sp lňuje. Za úče lem přezkoumate lnost i procesu hodnocení žádost i byly v 
těchto p ísemných záznamech objekt ivně zachyceny výs ledky hodnocení žádost i jednot l i vými č leny Rady 
a Radou jako ce lkem. Tyto záznamy pak tvoři ly přehledný podklad pro komplexní zhodnocen í žádost i a 
f inální rozhodnut í Rady o udělení l icence. 

V uvedeném bodovém hodnocení dosáh l účastník řízení výs ledků, které umožni ly Radě j ednoznačně a 
průkazně určit kval i tu a míru naplnění zákonných skutečnost í významných pro rozhodnut í Rady. T ím má 
Rada osvědčeny všechny významné předpok lady pro přijetí rozhodnut í o udělení l icence, a to j ak po 
formální , tak i po mater iá lní s t ránce. Došlo k řádnému zaf ixování sku tkového s tavu významného pro 
rozhodnut í Rady o udělení l icence, př ičemž toto rozhodnut í bylo přijato v z á k o n e m up raveném procesu a 
v sou ladu s právními předpisy. 

Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. , nestanoví- l i tento zákon j inak, postupuje se v 
řízení podle správního řádu, s vý j imkou ustanovení o odvo lac ím řízení, řízení o rozk ladu, o p řezkumném 
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení l icence není 
právní nárok. Vzh ledem ke v š e m výše uvedeným sku tečnos tem rozhodla Rada o udělení l icence tak, j ak 
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnut í . 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnut í není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní ža loba př ípustná. 

V Praze dne: 4.11.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 27.11.2014, Licenční podmínky), Dokument (přehled, 14.7.2014, 
Zachytitelnost programů - Bílov 90,2 MHz), Dokument (přehled, 14.7.2014, Zachytitelnost 
programů - Hladké Životice 95,5 MHz), Dokument (přehled, 14.7.2014, Zachytitelnost programů 
- Hynčice 87,8 MHz), Dokument (přehled, 14.7.2014, Zachytitelnost programů - Klimkovice 88,6 
MHz), Dokument (přehled, 14.7.2014, Zachytitelnost programů - Liberec 103,3 MHz), Dokument 
(přehled, 14.7.2014, Zachytitelnost programů - Lipník 90,2 MHz), Dokument (přehled, 
14.7.2014, Zachytitelnost programů - Ústí nad Labem 101,2 MHz), Dokument (mapa, 
27.11.2014, Mapa - Bílov 90,2 MHz), Dokument (mapa, 27.11.2014, Mapa - Hladké Životice 
95,5 MHz), Dokument (mapa, 27.11.2014, Mapa - Hynčice 87,8 MHz), Dokument (mapa, 
27.11.2014, Mapa - Klimkovice 88,6 MHz), Dokument (mapa, 27.11.2014, Mapa - Lipník 90,2 
MHz), Dokument (mapa, 27.11.2014, Mapa - Liberec 103,3 MHz; Ústí nad Labem 101,2 MHz, 
stránky (2-3)) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2014.12.02 17:23:19 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Pří loha č. 1 

Zák ladní p rogramová s p e c i f i k a c e a další podmínky 

Označen í provozovate le vysí lání s l icencí: Routě Rádio , s . r .o . 

Označen í (název) p rogramu: Rádio Dálnice 

Časový rozsah vysí lání : 24 hodin denně 

I. Zák ladní p rogramová s p e c i f i k a c e 

Specia l izované dopravní rádio. 

II. Další p rogramové p o d m í n k y 

Jednot l ivé p rogramové podmínky 

pr imární cí lová skup ina 18+ let 

podíl m luveného s lova min imálně 7 % v pr ime t ime 

podíl zpravoda jských a serv isních informací: Všeobecné zpravodajs tv í 1 x za hodinu v 

čase od 6 do 18 hodin, j edna zpravoda jská rubrika cca 1,5 - 2 minuty. 

hudební formát - pop, rock, country a folk 

podíl autorsky vy robených pořadů min imálně 50 % 
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Zachytitelnost rozhlasových programů v Bílově 90,2 MHz 

Programy přiiímatelné velmi dobře: 

Rádio 
Programová 

skladba vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

C R o 1 Radiožurnál Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, 
kultury a sportu, aktuální informace o 
dopravě, energetice a o počasí; autentická 
vyjádření politiků, představitelů institucí a 
podniků a dalších osobností; publicistické 
příspěvky specializované pořady 
věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / C R o 
2 Dvojka 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejruznejsi 
věkové skupiny, 
z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, 
zpravodajství, informace, zábava, vysílání 
pro děti, poradenství, dokument coby 
výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, 
Tobogan, Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / C R o 
3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější 
věkové skupiny 
se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová 
hudba, ale i přenosy 
z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny 
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info 
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné -
setkání s osobností, odpolední 
publicistika, Čajovna-pořad pro novou 
generaci kultur, posluchačů, večer Opera 
- včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / C R o 
4 Wave 

Veřejnoprávní 
regionální stanice 

Studenti a 
absolventi 
středních a 
vysokých škol 

Různé žánry - hip hop, 
urban music 

Hudba , f i lm, l i fe-styl, publ ic ist ika a 
spor t (al ternat ivní a adrena l inové 
spor ty - skate , snowboard ing , skoky 
do vody) , móda , kul tura, nové 
techno log ie , interakt iv i ta, sou těže 

Zprávy o aktuálním 
dění (nejen) ve 
Středočeském kraji 
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C R o Ostrava Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 
5.00 do 20.04 hodin, 
poté ČRo 2 

nejruznejsi 
věkové skupiny 

Převážně mluvené 
slovo, folklór, opery a 
operety, 

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, 
dopravní zpravodajství), publicistické a 
zábavní pořady, přehled tisku, 
kalendárium, pozvánky, ankety, programy 
Koktejl, Křížem krážem, Minibakaláři, 
Muzikanti, hrajte! 

Zaměření na 
Moravskoslezský kraj 

Kwadrans polských 
aktualit 

B B C Radiocom 
(Praha) s . r. o. / 
B B C World Service 

Zpravodajsko-
publicistická stanice 

Posluchači 
vyžadující 
přesné 
informace a 
analýzy 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, 
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00 
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00, 
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce, 
jazykové kurzy angličtiny 

Pořady věnované 
menšinám 

InFin, s . r. o. / 
Country MORAVA 
S E V E R 

Speciální 
programový formát 
mladí - dospělí 
s rockovým 
feelingem 

p. 25-35 let 70. léta-současnost, 
hudba tvoří 90 % 
programu, pop, rock, 
česká tvorba 35 % 

Ranní show, informační pořady (finance, 
práce, právo, politika), publicistické 
pořady, společenské a kulturní rubriky, 
otevřená telefonní linka na diskusní 
témata), zajímavosti, zábava, hudba, 
pořady pro zahrádkáře, sjednocování 
Evropy... 

Podíl mluveného slova 7,5 % 

Lokální zpravodajství, 
informace o slezském 
euroregionu, lokální a 
regionální informace 

Kontaktní pořady s 
posluchači 

Pořady pro polskou a 
slovenskou menšinu 
v rámci slezského 
euroregionu 

Frekvence 1, a. s . / 
F R E K V E N C E 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na 
rodinu s cílovou 
skupinou 29-49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40 % česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické 
pořady (Press klub), interaktivita - práce 
s posluchačem, rádio zábavy a informací, 
zpravodajství a servisní info info o 
kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 
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HELLAX, spol . s r. 
o. / HELAX 

Regionální hudebně 
zpravodajská stanice 
rodinného zaměření 
s regionální 
publicistikou 

12-45 let hudba převážně 
posledních 20 let, 10-
40 % české a 
slovenské produkce 

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství 
minimálně 3x denně, minimálně 3x týdně 
regionální pořad (dopravní informace, 
počasí) - periodicky se opakující 
aktualizované bloky, zábavné vstupy 
moderátorů, soutěže, písničky na přání, 
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní 
rubriky, informace ze společnosti 

Původní regionální 
publicistika 
minimálně 3x týdně 

Dopravní servis, 
kulturní tipy, 
zpravodajství 
z regionu, 

HELLAX, spol . s r. 
o. / HELAX 

Regionální hudebně 
zpravodajská stanice 
rodinného zaměření 
s regionální 
publicistikou 

12-45 let hudba převážně 
posledních 20 let, 10-
40 % české a 
slovenské produkce 

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství 
minimálně 3x denně, minimálně 3x týdně 
regionální pořad (dopravní informace, 
počasí) - periodicky se opakující 
aktualizované bloky, zábavné vstupy 
moderátorů, soutěže, písničky na přání, 
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní 
rubriky, informace ze společnosti 

Původní regionální 
publicistika 
minimálně 3x týdně 

Dopravní servis, 
kulturní tipy, 
zpravodajství 
z regionu, 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio Orion 

Hudebně-zábavná 
stanice 
s regionálními 
informacemi 

p. 15-40 let Klasické hity, 
hitparády, podíl hudby 
90 % 

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 
% 

Složky programu: hudba, informace, 
zábava 

Zprávy: 6-9 hod 2x, 9-17 hod. 1x 

Servisní info s důrazem na dopravu 

Tipy na víkend v sobotu a v neděli 

Interaktivní pořady - písničky na přání, 
hitparáda 

Informace ze 
subregionů (okresy 
severní Moravy a 
Slezska) 

Regionální informace -
siť redaktorů v 
subregionech 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio Orion 
Morava 

Hudebně informační 
rádio 

20 - 45 let Hudební žánr není 
vymezen, nejvíce AC 

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin 

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné 
parametry, soutěže, sportovní kulturní a 
společenské informace, nabídka práce 

Regionálně 
orientovaná stanice 
se zprávami -
Ostrava - Zlín -
Olomouc 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio Orion 
Morava 

Hudebně informační 
rádio 

20 - 45 let Hudební žánr není 
vymezen, nejvíce AC 

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin 

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné 
parametry, soutěže, sportovní kulturní a 
společenské informace, nabídka práce 

Regionálně 
orientovaná stanice 
se zprávami -
Ostrava - Zlín -
Olomouc 

4209-14 



Radio Investments 
s . r. o. / K iss 
Morava 

Hudebně rozhlasová 
stanice s vyváženým 
podílem informací 

p. 18-35 let Hudba středního 
proudu, součástí 
speciálních hudebních 
pořadů jsou hitparády 
a písničky na přání 

Podíl mluveného slova 10 % 

Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin 
(sport, počasí, doprava), důraz na region, 
kulturní a společenské informace, 
hitparády, písničky na přání, kvizy a 
znalostní soutěže 

Zpravodajství 
zaměřené na region, 
orientace na region 
obsahem mluveného 
slova 

Radio Investments 
s . r. o. / K iss 
Morava 

Hudebně rozhlasová 
stanice s vyváženým 
podílem informací 

p. 18-35 let Hudba středního 
proudu, součástí 
speciálních hudebních 
pořadů jsou hitparády 
a písničky na přání 

Podíl mluveného slova 10 % 

Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin 
(sport, počasí, doprava), důraz na region, 
kulturní a společenské informace, 
hitparády, písničky na přání, kvizy a 
znalostní soutěže 

Zpravodajství 
zaměřené na region, 
orientace na region 
obsahem mluveného 
slova 

Eleanes s . r. o. / 
RÁDIO BLANÍK 
VALAŠSKO 

Hudebně-zábavné 
rádio s informačním 
servisem 

Pro mladé lidi 
věkem i duchem 
na Valašsku 

Folklórní regionální 
hudba 3-7 %, při 
propojení folklóru 
s regionalitou 9-15 %; 
zahraniční hity 
kombinované 
s hudbou z oblasti 
českých tradic a 
moravské lidové 
hudby, folkem a 
tradiční českou 
písničkou 

zpravodajství v pracovní dny v 
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v 
čase 14:00 - 18:00 vždy 1 x v hodině, v 
sobotu by měly zprávy 
běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00 -
10:00 a v neděli a ve státní svátek 
pravidelně 1 x z a hodinu v čase 
14:00 - 18:00, podíl mluveného slova 5-
15%, zařazení pořadů „Očekávané 
události" „Co všechno odnes čas", „Dobrá 
zpráva" nebo „Víkendové a sváteční tipy" 
a 
„RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO vám hraje 
na přání". 

Regionální 
informační servis, 
regionální ankety 

J U K E BOX, spol. 
s r. o. / RADIO ČAS-
FM 

p. 18-55 let 50.-60. léta + rock, 
country & western 

Posílený prvek country 
a folk pro RÁDIO ČAS 
- FM jižní Morava 

vysí lací okruh Rádio 
Čas - Rock na 
kmitočtu Tř inec -
Godu la 89,5 M H z 

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní 
informace, smogové zpravodajství), 
soutěže, programy Večer s osobností, 
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country 
v Čechách a na Moravě, Rockové a 
Povoleno odpojování - vysílací okruhy 
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, 
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava 
změna LP upřesnění hudebního formátu 

posí leno o k lasický rock, fo lkrock, 
s dop lněn ím spř ízněných žánrů 

Stručný zpravodajský 
blok sestavený 
z událostí 
regionálního 
charakteru 
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EVROPA 2, spol. s 
r. o. / Rádio Evropa 
2 - Morava 

Hudební rádio p. 12-30 let 50 % novinky + hity od 
1995-současnost 
CHR+hotAC -
zaměřeno na cílovou 
skupinu, 
angloamerická 
produkce, 10 % 
domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonováno, Factory Bootleg Monopol 
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění 
v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky 
na DVD a Filmové 
premiéry, lokální 
okna pro místní 
(regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

LONDA, spol. s r. o. 
/ RÁDIO IMPULS 

Proqramv přiiím 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

latelné dobře 

p. 30-45 let, s. 
2 5 - 5 0 

Maximální zaměření 
na českou hudební 
produkci - 65 %, rock, 
folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového 
denního podílu vysílání 20-25 %. 
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2x v hodině + 
servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, 
důraz na interaktivní pořady, publicistika, 
reportáže o aktuálních jevech ve 
společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 

Radio Investments 
s . r. o. / Radio Beat 

hudební stanice 
s rockovou orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba 
(americký, britský 
classic rock, 
kontinentální, světový 
art rock, český a 
slovenský rock), 
zpravodajství s 
důrazem na dopravní 
informace a sportovní 
aktuality, interaktivní 
pořady s posluchači 

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české 
tvorby, speciální hudební pořady, 
informační a zpravodajský servis, počasí, 
doprava (podle aktuální situace), 
očekávané události, sport, hudební 
publicistika, zábava 

Radio Proglas, s . r. 
o. / RADIO 
P R O G L A S 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16 % 
z hudební produkce 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí 
hodnot, pestrá nabídka pro všechny 
věkové skupiny, je kulturním, 
informačním, náboženským, vzdělávacím 
i zábavným médiem. 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 
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Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6 % 
z hudební produkce 
Klasická a duchovní 
hudba 14,9 % 
Populární a výplňová 
hudba 42,9 % 

Náboženské pořady 

- Nevysílá reklamy 

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 % 

Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % 
slovesných pořadů 

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne 
pod 6 %  
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Zachytitelnost rozhlasových programů v Hladkých Životicích 95,5 MHz 

Programy přiiímatelné velmi dobře: 

Rádio 
Programová 

skladba vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / C R o 
1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, 
kultury a sportu, aktuální informace o 
dopravě, energetice a o počasí; autentická 
vyjádření politiků, představitelů institucí a 
podniků a dalších osobností; publicistické 
příspěvky, specializované pořady 
věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / C R o 
2 Dvojka 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejruznejsi 
věkové skupiny, 
z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, 
zpravodajství, informace, zábava, vysílání 
pro děti, poradenství, dokument coby 
výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, 
Tobogan, Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / C R o 
3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější 
věkové skupiny 
se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová 
hudba, ale i přenosy 
z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny 
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info 
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné -
setkání s osobností, odpolední 
publicistika, Čajovna-pořad pro novou 
generaci kultur, posluchačů, večer Opera 
- včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / C R o 
4 Wave 

Veřejnoprávní 
regionální stanice 

Studenti a 
absolventi 
středních a 
vysokých škol 

Různé žánry - hip hop, 
urban music 

Hudba , f i lm, l i fe-styl, publ ic ist ika a 
spor t (al ternat ivní a adrena l inové 
spor ty - skate , snowboard ing , skoky 
do vody) , móda , kul tura, nové 
techno log ie , interakt iv i ta, sou těže 

Zprávy o aktuálním 
dění (nejen) ve 
Středočeském kraji 
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C R o Ostrava Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 
5.00 do 20.04 hodin, 
poté ČRo 2 

nejruznejsi 
věkové skupiny 

Převážně mluvené 
slovo, folklór, opery a 
operety, 

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, 
dopravní zpravodajství), publicistické a 
zábavní pořady, přehled tisku, 
kalendárium, pozvánky, ankety, programy 
Koktejl, Křížem krážem, Minibakaláři, 
Muzikanti, hrajte! 

Zaměření na 
Moravskoslezský kraj 

Kwadrans polských 
aktualit 

RADIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / Country 
MORAVA S E V E R 

Speciální 
programový formát 
mladí - dospělí 
s rockovým 
feelingem 

p. 25-35 let 70. léta-současnost, 
hudba tvoří 90 % 
programu, pop, rock, 
česká tvorba 35 % 

Ranní show, informační pořady (finance, 
práce, právo, politika), publicistické 
pořady, společenské a kulturní rubriky, 
otevřená telefonní linka na diskusní 
témata), zajímavosti, zábava, hudba, 
pořady pro zahrádkáře, sjednocování 
Evropy... 

Podíl mluveného slova 7,5 % 

Lokální zpravodajství, 
informace o slezském 
euroregionu, lokální a 
regionální informace 

Kontaktní pořady s 
posluchači 

Pořady pro polskou a 
slovenskou menšinu 
v rámci slezského 
euroregionu 

Frekvence 1, a. s . / 
F R E K V E N C E 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na 
rodinu s cílovou 
skupinou 29-49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40 % česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické 
pořady (Press klub), interaktivita - práce 
s posluchačem, rádio zábavy a informací, 
zpravodajství a servisní info info o 
kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 

HELLAX, spol. s r. 
o. / HE LAX 

Regionální hudebně 
zpravodajská stanice 
rodinného zaměření 
s regionální 
publicistikou 

12-45 let hudba převážně 
posledních 20 let, 10-
40 % české a 
slovenské produkce 

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství 
minimálně 3x denně, minimálně 3x týdně 
regionální pořad (dopravní informace, 
počasí) - periodicky se opakující 
aktualizované bloky, zábavné vstupy 
moderátorů, soutěže, písničky na přání, 
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní 
rubriky, informace ze společnosti 

Původní regionální 
publicistika 
minimálně 3x týdně 
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Dopravní servis, 
kulturní tipy, 
zpravodajství 
z regionu, 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio Orion 
Morava 

Hudebně informační 
rádio 

20 - 45 let Hudební žánr není 
vymezen, nejvíce AC 

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin 

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné 
parametry, soutěže, sportovní kulturní a 
společenské informace, nabídka práce 

Regionálně 
orientovaná stanice 
se zprávami -
Ostrava - Zlín -
Olomouc 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio Orion 

Hudebně-zábavná 
stanice 
s regionálními 
informacemi 

p. 15-40 let Klasické hity, 
hitparády, podíl hudby 
90 % 

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 
% 

Složky programu: hudba, informace, 
zábava 

Zprávy: 6-9 hod 2x, 9-17 hod. 1x 

Servisní info s důrazem na dopravu 

Tipy na víkend v sobotu a v neděli 

Interaktivní pořady - písničky na přání, 

hitparáda 

Informace ze 
subregionů (okresy 
severní Moravy a 
Slezska) 

Regionální informace -
siť redaktorů v 
subregionech 

RÁDIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / K iss Morava 

Hudebně rozhlasová 
stanice s vyváženým 
podílem informací 

p. 18-35 let Hudba středního 
proudu, součástí 
speciálních hudebních 
pořadů jsou hitparády 
a písničky na přání 

Podíl mluveného slova 10 % 

Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin 
(sport, počasí, doprava), důraz na region, 
kulturní a společenské informace, 
hitparády, písničky na přání, kvizy a 
znalostní soutěže 

Zpravodajství 
zaměřené na region, 
orientace na region 
obsahem mluveného 
slova 
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Eleanes s . r. o. / 
RÁDIO BLANÍK 
VALAŠSKO 

Hudebně-zábavné 
rádio s informačním 
servisem 

Pro mladé lidi 
věkem i duchem 
na Valašsku 

Folklórní regionální 
hudba 3-7 %, při 
propojení folklóru 
s regionalitou 9-15 %; 
zahraniční hity 
kombinované 
s hudbou z oblasti 
českých tradic a 
moravské lidové 
hudby, folkem a 
tradiční českou 
písničkou 

zpravodajství v pracovní dny v 
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v 
čase 14:00 - 18:00 vždy 1 x v hodině, v 
sobotu by měly zprávy 
běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00 -
10:00 a v neděli a ve státní svátek 
pravidelně 1 x z a hodinu v čase 
14:00 - 18:00, podíl mluveného slova 5-
15%, zařazení pořadů „Očekávané 
události" „Co všechno odnes čas", „Dobrá 
zpráva" nebo „Víkendové a sváteční tipy" 
a 
„RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO vám hraje 
na přání". 

Regionální 
informační servis, 
regionální ankety 

J U K E BOX, spol. 
s r. o. / RÁDIO ČAS-
FM 

p. 18-55 let 50.-60. léta + rock, 
country & western 

Posílený prvek country 
a folk pro RÁDIO ČAS 
- FM jižní Morava 

vysí lací okruh Rádio 
Čas - Rock na 
kmitočtu Tř inec -
Godu la 89,5 M H z 

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní 
informace, smogové zpravodajství), 
soutěže, programy Večer s osobností, 
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country 
v Čechách a na Moravě, Rockové a 
country balady, hudební výročí dne, 
hitparády... 

Povoleno odpojování - vysílací okruhy 
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, 
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava 
změna LP upřesnění hudebního formátu 

posí leno o k lasický rock, fo lkrock, 
s dop lněn ím spř ízněných žánrů 

Stručný zpravodajský 
blok sestavený 
z událostí 
regionálního 
charakteru 
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EVROPA 2, spol. s 
r. o. / Rádio Evropa 
2 - Morava 

Hudební rádio p. 12-30 let 50 % novinky + hity od 
1995-současnost 
CHR+hotAC -
zaměřeno na cílovou 
skupinu, 
angloamerická 
produkce, 10 % 
domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonováno, Factory Bootleg Monopol 
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění 
v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky 
na DVD a Filmové 
premiéry, lokální 
okna pro místní 
(regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

LONDA, spol. s r. o. 
/ RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

p. 30-45 let, s. 
2 5 - 5 0 

Maximální zaměření 
na českou hudební 
produkci - 65 %, rock, 
folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového 
denního podílu vysílání 20-25 %. 
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2x v hodině + 
servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, 
důraz na interaktivní pořady, publicistika, 
reportáže o aktuálních jevech ve 
společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 

Proqramv přiiímatelné dobře 

B B C Radiocom 
(Praha) s . r. o. / 
B B C World Service 

Zpravodajsko-
publicistická stanice 

Posluchači 
vyžadující 
přesné 
informace a 
analýzy 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, 
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00 
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00, 
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce, 
jazykové kurzy angličtiny 

Pořady věnované 
menšinám 

Rádio Proglas, s . r. 
o. / RÁDIO 
P R O G L A S 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16 % 
z hudební produkce 

Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6 % 
z hudební produkce 

Klasická a duchovní 
hudba 14,9 % 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí 
hodnot, pestrá nabídka pro všechny 
věkové skupiny, je kulturním, 
informačním, náboženským, vzdělávacím 
i zábavným médiem. 

Náboženské pořady 

- Nevysílá reklamy 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 
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Populární a výplňová 
hudba 42,9 % 

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 % 

Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % 
slovesných pořadů 

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne 
pod 6 %  
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Zachytitelnost rozhlasových programů v Hynčicích 87,8 MHz 

Programy přiiímatelné velmi dobře: 

Rádio 
Programová 

skladba vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / C R o 
1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, 
kultury a sportu, aktuální informace o 
dopravě, energetice a o počasí; autentická 
vyjádření politiků, představitelů institucí a 
podniků a dalších osobností; publicistické 
příspěvky, specializované pořady 
věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / C R o 
2 Dvojka 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejruznejsi 
věkové skupiny, 
z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, 
zpravodajství, informace, zábava, vysílání 
pro děti, poradenství, dokument coby 
výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, 
Tobogan, Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / C R o 
3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější 
věkové skupiny 
se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová 
hudba, ale i přenosy 
z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny 
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info 
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné -
setkání s osobností, odpolední 
publicistika, Čajovna-pořad pro novou 
generaci kultur, posluchačů, večer Opera 
- včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / C R o 
4 Wave 

Veřejnoprávní 
regionální stanice 

Studenti a 
absolventi 
středních a 
vysokých škol 

Různé žánry - hip hop, 
urban music 

Hudba , f i lm, l i fe-styl, publ ic ist ika a 
spor t (al ternat ivní a adrena l inové 
spor ty - skate , snowboard ing , skoky 
do vody) , móda , kul tura, nové 
techno log ie , interakt iv i ta, sou těže 

Zprávy o aktuálním 
dění (nejen) ve 
Středočeském kraji 
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C R o Ostrava Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 
5.00 do 20.04 hodin, 
poté ČRo 2 

nejruznejsi 
věkové skupiny 

Převážně mluvené 
slovo, folklór, opery a 
operety, 

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, 
dopravní zpravodajství), publicistické a 
zábavní pořady, přehled tisku, 
kalendárium, pozvánky, ankety, programy 
Koktejl, Křížem krážem, Minibakaláři, 
Muzikanti, hrajte! 

Zaměření na 
Moravskoslezský kraj 

Kwadrans polských 
aktualit 

Frekvence 1, a. s . / 
F R E K V E N C E 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na 
rodinu s cílovou 
skupinou 29-49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40 % česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické 
pořady (Press klub), interaktivita - práce 
s posluchačem, rádio zábavy a informací, 
zpravodajství a servisní info info o 
kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 

HELLAX, spol. s r. 
o. / HELAX 

Regionální hudebně 
zpravodajská stanice 
rodinného zaměření 
s regionální 
publicistikou 

12-45 let hudba převážně 
posledních 20 let, 10-
40 % české a 
slovenské produkce 

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství 
minimálně 3x denně, minimálně 3x týdně 
regionální pořad (dopravní informace, 
počasí) - periodicky se opakující 
aktualizované bloky, zábavné vstupy 
moderátorů, soutěže, písničky na přání, 
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní 
rubriky, informace ze společnosti 

Původní regionální 
publicistika 
minimálně 3x týdně 

Dopravní servis, 
kulturní tipy, 
zpravodajství 
z regionu, 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio Orion 
Morava 

Hudebně informační 
rádio 

20 - 45 let Hudební žánr není 
vymezen, nejvíce AC 

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin 

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné 
parametry, soutěže, sportovní kulturní a 
společenské informace, nabídka práce 

Regionálně 
orientovaná stanice 
se zprávami -
Ostrava - Zlín -
Olomouc 
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MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio Orion 

Hudebně-zábavná 
stanice 
s regionálními 
informacemi 

p. 15-40 let Klasické hity, 
hitparády, podíl hudby 
90 % 

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 
% 

Složky programu: hudba, informace, 
zábava 

Zprávy: 6-9 hod 2x, 9-17 hod. 1x 

Servisní info s důrazem na dopravu 

Tipy na víkend v sobotu a v neděli 

Interaktivní pořady - písničky na přání, 

hitparáda 

Informace ze 
subregionů (okresy 
severní Moravy a 
Slezska) 

Regionální informace -
siť redaktorů v 
subregionech 

RADIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / K iss Morava 

Hudebně rozhlasová 
stanice s vyváženým 
podílem informací 

p. 18-35 let Hudba středního 
proudu, součástí 
speciálních hudebních 
pořadů jsou hitparády 
a písničky na přání 

Podíl mluveného slova 10 % 

Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin 
(sport, počasí, doprava), důraz na region, 
kulturní a společenské informace, 
hitparády, písničky na přání, kvizy a 
znalostní soutěže 

Zpravodajství 
zaměřené na region, 
orientace na region 
obsahem mluveného 
slova 

RADIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / K iss Publikum 

Hudebně informační 
stanice kulturního 
zaměření 

p. 25-45 let Hudba 60. léta -
současnost, důraz na 
českou tvorbu 

Soutěže, hraní na přání, bloky Dobré 
ráno, Music Expres, Fanclub, Melody 
time, noční hity. Informace, zprávy včetně 
dopravy, sportu a počasí, zajímavosti o 
slavných, hitparády, hudební víkendy 

Pracovní příležitosti 
v regionu, 
kalendárium, co 
s volným časem, tipy 
na dovolenou, 
zajímavosti, program 
Váš názor, 
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Eleanes s . r. o. / 
RÁDIO BLANÍK 
VALAŠSKO 

Hudebně-zábavné 
rádio s informačním 
servisem 

Pro mladé lidi 
věkem i duchem 
na Valašsku 

Folklórní regionální 
hudba 3-7 %, při 
propojení folklóru 
s regionalitou 9-15 %; 
zahraniční hity 
kombinované 
s hudbou z oblasti 
českých tradic a 
moravské lidové 
hudby, folkem a 
tradiční českou 
písničkou 

zpravodajství v pracovní dny v 
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v 
čase 14:00 - 18:00 vždy 1 x v hodině, v 
sobotu by měly zprávy 
běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00 -
10:00 a v neděli a ve státní svátek 
pravidelně 1 x z a hodinu v čase 
14:00 - 18:00, podíl mluveného slova 5-
15%, zařazení pořadů „Očekávané 
události" „Co všechno odnes čas", „Dobrá 
zpráva" nebo „Víkendové a sváteční tipy" 
a 
„RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO vám hraje 
na přání". 

Regionální 
informační servis, 
regionální ankety 

J U K E BOX, spol. 
s r. o. / RÁDIO ČAS-
FM 

p. 18-55 let 50.-60. léta + rock, 
country & western 

Posílený prvek country 
a folk pro RÁDIO ČAS 
- FM jižní Morava 

vysí lací okruh Rádio 
Čas - Rock na 
kmitočtu Tř inec -
Godu la 89,5 M H z 

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní 
informace, smogové zpravodajství), 
soutěže, programy Večer s osobností, 
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country 
v Čechách a na Moravě, Rockové a 
country balady, hudební výročí dne, 
hitparády... 

Povoleno odpojování - vysílací okruhy 
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, 
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava 
změna LP upřesnění hudebního formátu 

posí leno 0 k lasický rock, fo lkrock, 
s dop lněn ím spř ízněných žánrů 

Stručný zpravodajský 
blok sestavený 
z událostí 
regionálního 
charakteru 

H A M C O s . r. 0 / 
RÁDIO HANÁ 

Hudební stanice se 
zprávami 

p. 20-45 let 60. léta - současnost Zpravodajství - počasí, dopravní servis, 
ankety, zajímavosti, hosté, mluvené slovo 
5-15 % 

Zprávy z regionu 
střední Moravy, 
lokální zprávy z 
okresů Přerov a 
Prostějov 
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LONDA, spol. s r. o. Celoplošné p. 30-45 let, s. Maximální zaměření Podíl mluveného slova z celkového Informace z regionů 
/ RÁDIO IMPULS zpravodajské a 2 5 - 5 0 na českou hudební denního podílu vysílání 20-25 %. v pravidelných 

informační rádio, produkci - 65 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2x v hodině + časech a přesné 
v hudební složce folk, pop servisní informace, aktuální téma dne, formě, spolupráce 
vysílání kontaktní pořady - reakce posluchačů, s radnicemi velkých 
s maximálním důraz na interaktivní pořady, publicistika, měst 
zaměřením na reportáže o aktuálních jevech ve 
českou produkci společnosti 

Programy přiiímatelné dobře 

Rádio Proglas, s . r. 
o. / RÁDIO 
P R O G L A S 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16 % 
z hudební produkce 

Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6 % 
z hudební produkce 

Klasická a duchovní 
hudba 14,9 % 

Populární a výplňová 
hudba 42,9 % 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí 
hodnot, pestrá nabídka pro všechny 
věkové skupiny, je kulturním, 
informačním, náboženským, vzdělávacím 
i zábavným médiem. 

Náboženské pořady 

- Nevysílá reklamy 

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 % 

Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % 
slovesných pořadů 

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne 
pod 6 %  

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 
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Zachytitelnost rozhlasových programů v Klimkovicích 88,6 MHz 

Programy přiiímatelné velmi dobře: 

Rádio 
Programová 

skladba vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / C R o 
1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, 
kultury a sportu, aktuální informace o 
dopravě, energetice a o počasí; autentická 
vyjádření politiků, představitelů institucí a 
podniků a dalších osobností; publicistické 
příspěvky, specializované pořady 
věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / C R o 
2 Dvojka 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejruznejsi 
věkové skupiny, 
z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, 
zpravodajství, informace, zábava, vysílání 
pro děti, poradenství, dokument coby 
výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, 
Tobogan, Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / C R o 
3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější 
věkové skupiny 
se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová 
hudba, ale i přenosy 
z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny 
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info 
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné -
setkání s osobností, odpolední 
publicistika, Čajovna-pořad pro novou 
generaci kultur, posluchačů, večer Opera 
- včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / C R o 
4 Wave 

Veřejnoprávní 
regionální stanice 

Studenti a 
absolventi 
středních a 
vysokých škol 

Různé žánry - hip hop, 
urban music 

Hudba , f i lm, l i fe-styl, publ ic ist ika a 
spor t (al ternat ivní a adrena l inové 
spor ty - skate , snowboard ing , skoky 
do vody) , móda , kul tura, nové 
techno log ie , interakt iv i ta, sou těže 

Zprávy o aktuálním 
dění (nejen) ve 
Středočeském kraji 
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C R o Ostrava Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 
5.00 do 20.04 hodin, 
poté ČRo 2 

nejruznejsi 
věkové skupiny 

Převážně mluvené 
slovo, folklór, opery a 
operety, 

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, 
dopravní zpravodajství), publicistické a 
zábavní pořady, přehled tisku, 
kalendárium, pozvánky, ankety, programy 
Koktejl, Křížem krážem, Minibakaláři, 
Muzikanti, hrajte! 

Zaměření na 
Moravskoslezský kraj 

Kwadrans polských 
aktualit 

B B C Radiocom 
(Praha) s . r. o. / 
B B C World Service 

Zpravodajsko-
publicistická stanice 

Posluchači 
vyžadující 
přesné 
informace a 
analýzy 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, 
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00 
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00, 
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce, 
jazykové kurzy angličtiny 

Pořady věnované 
menšinám 

RADIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / Country 
MORAVA S E V E R 

Speciální 
programový formát 
mladí - dospělí 
s rockovým 
feelingem 

p. 25-35 let 70. léta-současnost, 
hudba tvoří 90 % 
programu, pop, rock, 
česká tvorba 35 % 

Ranní show, informační pořady (finance, 
práce, právo, politika), publicistické 
pořady, společenské a kulturní rubriky, 
otevřená telefonní linka na diskusní 
témata), zajímavosti, zábava, hudba, 
pořady pro zahrádkáře, sjednocování 
Evropy... 

Podíl mluveného slova 7,5 % 

Lokální zpravodajství, 
informace o slezském 
euroregionu, lokální a 
regionální informace 

Kontaktní pořady s 
posluchači 

Pořady pro polskou a 
slovenskou menšinu 
v rámci slezského 
euroregionu 

Frekvence 1, a. s . / 
F R E K V E N C E 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na 
rodinu s cílovou 
skupinou 29-49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40 % česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické 
pořady (Press klub), interaktivita - práce 
s posluchačem, rádio zábavy a informací, 
zpravodajství a servisní info info o 
kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 
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HELLAX, spol . s r. 
o. / HELAX 

Regionální hudebně 
zpravodajská stanice 
rodinného zaměření 
s regionální 
publicistikou 

12-45 let hudba převážně 
posledních 20 let, 10-
40 % české a 
slovenské produkce 

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství 
minimálně 3x denně, minimálně 3x týdně 
regionální pořad (dopravní informace, 
počasí) - periodicky se opakující 
aktualizované bloky, zábavné vstupy 
moderátorů, soutěže, písničky na přání, 
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní 
rubriky, informace ze společnosti 

Původní regionální 
publicistika 
minimálně 3x týdně 

Dopravní servis, 
kulturní tipy, 
zpravodajství 
z regionu, 

HELLAX, spol . s r. 
o. / HELAX 

Regionální hudebně 
zpravodajská stanice 
rodinného zaměření 
s regionální 
publicistikou 

12-45 let hudba převážně 
posledních 20 let, 10-
40 % české a 
slovenské produkce 

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství 
minimálně 3x denně, minimálně 3x týdně 
regionální pořad (dopravní informace, 
počasí) - periodicky se opakující 
aktualizované bloky, zábavné vstupy 
moderátorů, soutěže, písničky na přání, 
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní 
rubriky, informace ze společnosti 

Původní regionální 
publicistika 
minimálně 3x týdně 

Dopravní servis, 
kulturní tipy, 
zpravodajství 
z regionu, 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio Orion 

Hudebně-zábavná 
stanice 
s regionálními 
informacemi 

p. 15-40 let Klasické hity, 
hitparády, podíl hudby 
90 % 

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 
% 

Složky programu: hudba, informace, 
zábava 

Zprávy: 6-9 hod 2x, 9-17 hod. 1x 
Servisní info s důrazem na dopravu 
Tipy na víkend v sobotu a v neděli 
Interaktivní pořady - písničky na přání, 
hitparáda 

Informace ze 
subregionů (okresy 
severní Moravy a 
Slezska) 

Regionální informace -
siť redaktorů v 
subregionech 

RÁDIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / K iss Morava 

Hudebně rozhlasová 
stanice s vyváženým 
podílem informací 

p. 18-35 let Hudba středního 
proudu, součástí 
speciálních hudebních 
pořadů jsou hitparády 
a písničky na přání 

Podíl mluveného slova 10 % 

Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin 
(sport, počasí, doprava), důraz na region, 
kulturní a společenské informace, 
hitparády, písničky na přání, kvizy a 
znalostní soutěže 

Zpravodajství 
zaměřené na region, 
orientace na region 
obsahem mluveného 
slova 

RÁDIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / K iss Morava 

Hudebně rozhlasová 
stanice s vyváženým 
podílem informací 

p. 18-35 let Hudba středního 
proudu, součástí 
speciálních hudebních 
pořadů jsou hitparády 
a písničky na přání 

Podíl mluveného slova 10 % 

Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin 
(sport, počasí, doprava), důraz na region, 
kulturní a společenské informace, 
hitparády, písničky na přání, kvizy a 
znalostní soutěže 

Zpravodajství 
zaměřené na region, 
orientace na region 
obsahem mluveného 
slova 
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RÁDIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / Rádio Beat -
Ru/138/01 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10 %, 
informační a zpravodajský servis, počasí, 
doprava, očekávané události, sport, 
hudební publicistika, zábava 

RÁDIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / Rádio Beat -
Ru/138/01 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10 %, 
informační a zpravodajský servis, počasí, 
doprava, očekávané události, sport, 
hudební publicistika, zábava 

J U K E BOX, spol. 
s r. o. / RÁDIO ČAS-
FM 

p. 18-55 let 50.-60. léta + rock, 
country & western 

Posílený prvek country 
a folk pro RÁDIO ČAS 
- FM jižní Morava 

vysí lací okruh Rádio 
Čas - Rock na 
kmitočtu Tř inec -
Godu la 89,5 M H z 

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní 
informace, smogové zpravodajství), 
soutěže, programy Večer s osobností, 
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country 
v Čechách a na Moravě, Rockové a 
country balady, hudební výročí dne, 
hitparády... 

Povoleno odpojování - vysílací okruhy 
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, 
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava 
změna LP upřesnění hudebního formátu 

posí leno o k lasický rock, fo lkrock, 
s dop lněn ím spř ízněných žánrů 

Stručný zpravodajský 
blok sestavený 
z událostí 
regionálního 
charakteru 

EVROPA 2, spol. s 
r. o. / Rádio Evropa 
2 - Morava 

Hudební rádio p. 12-30 let 50 % novinky + hity od 
1995-současnost 
CHR+hotAC -
zaměřeno na cílovou 
skupinu, 
angloamerická 
produkce, 10 % 
domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonováno, Factory Bootleg Monopol 
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění 
v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky 
na DVD a Filmové 
premiéry, lokální 
okna pro místní 
(regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 
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LONDA, spol. s r. o. 
/ RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

p. 30-45 let, s. 
2 5 - 5 0 

Maximální zaměření 
na českou hudební 
produkci - 6 5 %, rock, 
folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového 
denního podílu vysílání 20-25 %. 
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2 * v hodině + 
servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, 
důraz na interaktivní pořady, publicistika, 
reportáže o aktuálních jevech ve 
společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 
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Zachytitelnost rozhlasových programů v Liberci 103,3 MHz 

Programy přiiímatelné velmi dobře: 

Rádio 
Programová 

skladba vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / C R o 
1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, 
kultury a sportu, aktuální informace o 
dopravě, energetice a o počasí; autentická 
vyjádření politiků, představitelů institucí a 
podniků a dalších osobností; publicistické 
příspěvky, specializované pořady 
věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / C R o 
2 Dvojka 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejruznejsi 
věkové skupiny, 
z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, 
zpravodajství, informace, zábava, vysílání 
pro děti, poradenství, dokument coby 
výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, 
Tobogan, Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / C R o 
3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější 
věkové skupiny 
se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová 
hudba, ale i přenosy 
z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny 
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info 
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné -
setkání s osobností, odpolední 
publicistika, Čajovna-pořad pro novou 
generaci kultur, posluchačů, večer Opera 
- včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / C R o 
4 Wave 

Veřejnoprávní 
regionální stanice 

Studenti a 
absolventi 
středních a 
vysokých škol 

Různé žánry - hip hop, 
urban music 

Hudba , f i lm, l i fe-styl, publ ic ist ika a 
spor t (al ternat ivní a adrena l inové 
spor ty - skate , snowboard ing , skoky 
do vody) , móda , kul tura, nové 
techno log ie , interakt iv i ta, sou těže 

Zprávy o aktuálním 
dění (nejen) ve 
Středočeském kraji 

Český rozhlas / 
S E V E R 

regionální stanice 
pro Severní Čechy 

široký výběr hudebních 
žánrů 

Zpravodajství, publicistika, kalendárium, 
dopravní servis, písničky na přání 

Zaměřeno na 
informace z regionu 

Vysílání pro menšiny 
(Sousedé) 
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B B C Radiocom 
(Praha) s . r. o. / 
B B C World Service 

Zpravodajsko-
publicistická stanice 

Posluchači 
vyžadující 
přesné 
informace a 
analýzy 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, 
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00 
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00, 
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce, 
jazykové kurzy angličtiny 

Pořady věnované 
menšinám 

RADIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / Country 
S E V E R 

Rádio s formátem 
skrz žánry nejen pro 
aktivní dospělé (25-
35 let) 

25-35 let Hudba od 70. let do 
současnosti, důraz na 
českou a slovenskou 
tvorbu 

Zpravodajství, informační servis, doprava 
a počasí, publicistické rubriky, víkendové 
vysílání pro rekreanty a chalupáře, 

Lokální zpravodajství, 
předpověď počasí, 
dopravní servis, 
kulturní servis, 
servisní informace, 
publicistické rubriky 

EVROPA 2, spol. s 
r. o. / EVROPA 2 

Hudební rádio p. 12-30 let 50 % novinky + hity od 
1995-současnost 
CHR+hotAC -
zaměřeno na cílovou 
skupinu, 
angloamerická 
produkce, 10 % 
domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonováno, Factory Bootleg Monopol 
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění 
v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky 
na DVD a Filmové 
premiéry, lokální 
okna pro místní 
(regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

Frekvence 1, a. s . / 
F R E K V E N C E 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na 
rodinu s cílovou 
skupinou 29-49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40 % česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické 
pořady (Press klub), interaktivita - práce 
s posluchačem, rádio zábavy a informací, 
zpravodajství a servisní info info o 
kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 
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Gama media s . r. o. 
/ Gama Rádio 

Hudební rozhlasová 
stanice s rockovým 
zaměřením, 
s místními a 
regionálními 
informacemi 

cí lová skup ina 
25-50 let 

hudba 60 . až nul tých 
let české , s lovenské , 
ev ropské , amer ické i 
svě tové proven ience 
s or ientací na rock, 
s přesahy na b lues a 
soft rock s podporou 
regionální hudebn í 
scény 

aktuální lokální a regionální 
zpravoda js tv í s využ i t ím reportáží , 
moderovaných publ ic is t ických pořadů 
z oblast i polit iky, spo lečenského 
ž ivota, hudby i spor tu ; 1 0 % podí l 
m luveného s lova v čase od 6.00 do 
19.00 hod. , 1 0 % podí l české tvorby ve 
vysí lání (měřeno za 24 hodin) , G a m a 
rádio nebude přebírat vysí lání od 
j iného provozovate le 

Regionální 
zpravodajství, 
podpora regionální 
kultury, spor tu a 
hudby 

Rádio Dobrý den , 
s p o l . s r. o. / 
Hi trádio FM 

Přáte lské rádio pro 
nejširší spek t rum 
pos luchačů 
s ve l kým d ů r a z e m 
na místní 
(regionální) 
in formace 

Pos luchač i 
všech kategor i í 

7 0 % podí l 
hudebn ího vysí lání 

1 0 % podí l m luveného s lova a 2 0 % 
podí l rek lamy; pevné zpravoda jské 
vs tupy, počasí , dopravn í serv is , 
očekávané událost i , přehled t isku, 
nov inky - knižní a f i lmové, tur ist ika, 
gas t ronomie , ž ivotní prostředí ; 
repor táže, dokumentar is t i ka , kontaktní 
pořady a sou těže 

In formace 
z kul turního, 
spo lečenského , 
spor tovního a 
prakt ického ž ivota 
regionu 

Rozvo j kultury 
národnos tn ích , 
e tn ických a j iných 
menš in , ze jména 
vysí lací blok 18.00 -
22 .00 hodin 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio FM 
Crystal 

Nezávislá hudební a 
zpravodajská stanice 
s výrazným 
zaměřením na oblast 
pokrytou signálem 

25-45 let 
s přirozeným 
přesahem 5 let 

hudba od 60. let po 
současnost; podíl 
české a slovenské 
hudební tvorby k 
produkci zahraniční 
neklesne pod 15-25 %; 
formát „variety gold" 

podíl mluveného slova neklesne pod 10-
14,5 % vysílacího času (počítáno bez 
reklamy); podíl pořadů zpravodajských, 
informačních, publicistických a vztažených 
k území neklesne pod 5 % vysílacího 
času; Servisní informace- každá hlavní 
zpravodajská relace obsahuje podle 
potřeb veřejnosti servisní informace o 
počasí a podle aktuálnosti také informace 
o míře znečištění ovzduší a dopravní 
servis 

Lokální informace 
tvoří minimálně 5 % 
objemu zpráv 

DELTA MEDIA 
BROADCASTING s . 
r. o. / K iss Delta 

nezávislá komerční 
hudebně informační 
stanice 

p. 18-45 let Hot AC - hudba od 90 
let po současnost, 10 
% domácí produkce 

Zpravodajství, doprava, počasí, kurzovní 
lístek, soutěže, kulturní a společenské 
události, filmový magazín, burza práce, 
písničky na přání, 10 % mluvené slovo 

informace z regionu, 
regionální kultura a 
sport 
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RADIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / Radio Beat -
Ru/138/01 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10 %, 
informační a zpravodajský servis, počasí, 
doprava, očekávané události, sport, 
hudební publicistika, zábava 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Rádio BLANÍK 

Hudební regionální 
stanice 

p. 20-45 let Hudba od 70. let po 
současnost, pop 
music+folk a country, 
podíl české hudby cca 
30 % 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
předpověď počasí, kulturní a dopravní 
informační servis, životní prostředí, 
podpora cestovního ruchu. 

Aktuální informace o 
životě v regionu, 
regionální 
zpravodajství, 

Radio Contact 
Liberec spol. s r. o. 
/ Radio Contact 
Liberec 

nezávislá hudební, 
informační, komerční 
rozhlasová stanice 

20-50 let hudba od 60. let do 
současnosti pop, rock, 
soft rock, rock and roli 
+ v menší míře dance, 
disco, country, folk, 
podíl světové produkce 
60-70 % z podílu 
hudby 

Zpravodajství ze světa, z domova a v 
maximální míře z regionu, dopravní 
informace, počasí, kulturní servis, 
hádanky, soutěže, písničky na přání, podíl 
hudby cca 60 %, podíl mluveného slova 
14-15 %, podíl zpravodajství 6-7 % 

zpravodajství z 
regionu 

Radio Černá Hora II 
s . r. o. / RADIO 
ČERNÁ HORA 

hudební stanice s 
lokálním 
zpravodajstvím 

p.20-29 lets. 12-
45 let 

hudba středního 
proudu a hity 80. a 90. 
let, formát hot AC 
blížící se až CHR 

lokální právy a vstupy z akcí, dopravní a 
kulturní servis, sněhový servis, oznamy a 
hudební upoutávky, písničky na přání, 
hudební pořady, zábava 

lokální programové 
prvky 

LONDA, spol. s r. o. 
/ RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

p. 30-45 let, s. 
2 5 - 5 0 

Maximální zaměření 
na českou hudební 
produkci - 65 %, rock, 
folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového 
denního podílu vysílání 20-25 %. 
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2x v hodině + 
servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, 
důraz na interaktivní pořady, publicistika, 
reportáže o aktuálních jevech ve 
společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 

Radio Proglas, s . r. 
o. / RADIO 
P R O G L A S 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16 % 
z hudební produkce 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí 
hodnot, pestrá nabídka pro všechny 
věkové skupiny, je kulturním, 
informačním, náboženským, vzdělávacím 
i zábavným médiem. 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 
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Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6 % 
z hudební produkce 

Klasická a duchovní 
hudba 14,9 % 

Populární a výplňová 
hudba 42,9 % 

Náboženské pořady 

Nevysílá reklamy 

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 % 

Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % 
slovesných pořadů 

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne 
pod 6 % 

Programy přiiímatelné dobře: 
Český rozhlas / CRo 
Hradec Králové 

Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 
5.00 do 20.00 hodin, 
poté ČRo 5 
Regionální noc 
(program všech 
regionálních stanic) 

široký výběr hudebních 
žánrů, prostor pro 
regionální autory a 
interprety 

Zpravodajství, informační servis, počasí a 
sport, publicistika, diskuze, hudba a 
zábava, soutěže, události regionu 

Zaměření na region, 
dopravní informace a 
regionální počasí 

J O E Media s . r. o. / 
Rádio SÁZAVA 

Hudebně zábavné 
rádio s důrazem na 
region, s 
dramatickými prvky 
ve vysílání, doplněné 
stručným 
informačním 
servisem 

20 - 40 let country, oldies, rock & 
folk, se zaměřením na 
hudební produkci od 
50. let do současnosti 
s významným podílem 
domácí produkce 

Zprávy zaměřeny na dění v reg ionu, 
dop lněné zp rávami z d o m o v a a ze 
zahran ič í a dop ravn ím serv i sem, 
m luvené s lovo zaměřeno ze jména na 
dění v regionu a na kontakt s 
pos luchač i , pořady temat icky 
zaměřeny na zábavu , sou těže , záhady 
a mvst iku 

zprávy zaměřeny na 
dění v regionu a na 
kontakt s posluchači 

Podpora kulturních 
aktivit v regionu, 
smysluplná péče o 
menšiny v regionu 
(zejména vietnamská a 
romská menšina) 

4209-38 



Zachytitelnost rozhlasových programů v Lipníku nad Bečvou 90,2 MHz 

Programy přiiímatelné velmi dobře: 

Rádio 
Programová 

skladba vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / C R o 
1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, 
kultury a sportu, aktuální informace o 
dopravě, energetice a o počasí; autentická 
vyjádření politiků, představitelů institucí a 
podniků a dalších osobností; publicistické 
příspěvky, specializované pořady 
věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / C R o 
2 Dvojka 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejruznejsi 
věkové skupiny, 
z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, 
zpravodajství, informace, zábava, vysílání 
pro děti, poradenství, dokument coby 
výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, 
Tobogan, Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / C R o 
3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější 
věkové skupiny 
se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová 
hudba, ale i přenosy 
z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny 
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info 
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné -
setkání s osobností, odpolední 
publicistika, Čajovna-pořad pro novou 
generaci kultur, posluchačů, večer Opera 
- včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / C R o 
Olomouc 

Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 
5.00 do 22.00 hodin 

hudba 70. a 80. let se 
zaměřením na českou 
tvorbu, 

Zpravodajství, informační servis, 
publicistika, nabídka práce, hudba a 
zábava 

Kvalitní zpravodajství 
z regionu 
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C R o Ostrava Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 
5.00 do 20.04 hodin, 
poté ČRo 2 

nejruznejsi 
věkové skupiny 

Převážně mluvené 
slovo, folklór, opery a 
operety, 

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, 
dopravní zpravodajství), publicistické a 
zábavní pořady, přehled tisku, 
kalendárium, pozvánky, ankety, programy 
Koktejl, Křížem krážem, Minibakaláři, 
Muzikanti, hrajte! 

Zaměření na 
Moravskoslezský kraj 

Kwadrans polských 
aktualit 

C R o Brno Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně 5.00-
20.00 hod. (po-pá); 
6.00-18.00 (so+ne) 

Dospělí 
posluchači na 
jižní a východní 
Moravě 

Brněnské vysílání nabízí mimořádně 
pestrou hudební nabídku, od populárních 
a folklórních písní až po vážnou hudbu, a 
srovnatelnou pestrost v žánrech 
zpravodajských, publicistických i 
zábavných 

Regionální vysílání v 
j ihomoravském a 
zlínském regionu 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Fajn Rádio Hity 

Regionální hudební 
stanice se 
zpravodajstvím 

Pro celou rodinu hudební produkce 
posledních cca 20 let, 
asi 10 % české hudby 

Zpravodajství, kulturní informace, 
kontaktní pořady, soutěže, hitparády, 
sport, počasí, přehled tisku, mluvené 
slovo 10 % 

Informace o dění v 
regionu, regionální 
hudební scéna 

Frekvence 1, a. s . / 
F R E K V E N C E 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na 
rodinu s cílovou 
skupinou 29-49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40 % česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické 
pořady (Press klub), interaktivita - práce 
s posluchačem, rádio zábavy a informací, 
zpravodajství a servisní info info o 
kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio Orion 

Hudebně-zábavná 
stanice 
s regionálními 
informacemi 

p. 15-40 let Klasické hity, 
hitparády, podíl hudby 
90 % 

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 
% 

Složky programu: hudba, informace, 
zábava 

Zprávy: 6-9 hod 2x, 9-17 hod. 1x 

Servisní info s důrazem na dopravu 

Informace ze 
subregionů (okresy 
severní Moravy a 
Slezska) 

Regionální informace -
siť redaktorů v 
subregionech 
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Tipy na víkend v sobotu a v neděli 

Interaktivní pořady - písničky na přání, 
hitparáda 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio Orion 
Morava 

Hudebně informační 
rádio 

20 - 45 let Hudební žánr není 
vymezen, nejvíce AC 

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin 

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné 
parametry, soutěže, sportovní kulturní a 
společenské informace, nabídka práce 

Regionálně 
orientovaná stanice 
se zprávami -
Ostrava - Zlín -
Olomouc 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio Orion 
Morava 

Hudebně informační 
rádio 

20 - 45 let Hudební žánr není 
vymezen, nejvíce AC 

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin 

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné 
parametry, soutěže, sportovní kulturní a 
společenské informace, nabídka práce 

Regionálně 
orientovaná stanice 
se zprávami -
Ostrava - Zlín -
Olomouc 

J U K E BOX, spol. 
s r. o. / RÁDIO ČAS-
FM 

p. 18-55 let 50.-60. léta + rock, 
country & western 

Posílený prvek country 
a folk pro RÁDIO ČAS 
- FM jižní Morava 

vysí lací okruh Rádio 
Čas - Rock na 
kmitočtu Tř inec -
Godu la 89,5 M H z 

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní 
informace, smogové zpravodajství), 
soutěže, programy Večer s osobností, 
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country 
v Čechách a na Moravě, Rockové a 
country balady, hudební výročí dne, 
hitparády... 
Povoleno odpojování - vysílací okruhy 
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, 
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava 
změna LP upřesnění hudebního formátu 

posí leno 0 k lasický rock, fo lkrock, 
s dop lněn ím spř ízněných žánrů 

Stručný zpravodajský 
blok sestavený 
z událostí 
regionálního 
charakteru 

H A M C O s . r. 0 / 
RÁDIO HANÁ 

Hudební stanice se 
zprávami 

p. 20-45 let 60. léta - současnost Zpravodajství - počasí, dopravní servis, 
ankety, zajímavosti, hosté, mluvené slovo 
5-15 % 

Zprávy z regionu 
střední Moravy, 
lokální zprávy z 
okresů Přerov a 
Prostějov 
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LONDA, spol. s r. o. 
/ RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

p. 30-45 let, s. 
2 5 - 5 0 

Maximální zaměření 
na českou hudební 
produkci - 65 %, rock, 
folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového 
denního podílu vysílání 20-25 %. 
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2x v hodině + 
servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, 
důraz na interaktivní pořady, publicistika, 
reportáže o aktuálních jevech ve 
společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 

Rádio Proglas, s . r. 
o. / RÁDIO 
P R O G L A S 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16 % 
z hudební produkce 

Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6 % 
z hudební produkce 

Klasická a duchovní 
hudba 14,9 % 

Populární a výplňová 
hudba 42,9 % 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí 
hodnot, pestrá nabídka pro všechny 
věkové skupiny, je kulturním, 
informačním, náboženským, vzdělávacím 
i zábavným médiem. 

Náboženské pořady 

- Nevysílá reklamy 

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 % 

Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % 
slovesných pořadů 

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne 
pod 6 % 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 

RÁDIO I B U R s . r. o. 
/ RÁDIO RUBI 

hudební a 
zpravodajsko-
rozhlasová stanice 

20-40 let Různé formáty české, 
evropské a světové 
populární hudby 

Zpravodajství, auto magazín, svět filmu, 
tematické hudební pořady, pořady o 
přírodě a lidském zdraví; podíl mluveného 
slova 10-15 % vysílacího času bez 
reklamy, podíl regionálního vysílání min. 
33 % mluveného slova 

Programy přiiímatelné dobře: 
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RADIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / K iss Morava 

Hudebně rozhlasová 
stanice s vyváženým 
podílem informací 

p. 18-35 let Hudba středního 
proudu, součástí 
speciálních hudebních 
pořadů jsou hitparády 
a písničky na přání 

Podíl mluveného slova 10 % Zpravodajství 
zaměřené na region, 
orientace na region 
obsahem mluveného 
slova 

Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin 
(sport, počasí, doprava), důraz na region, 
kulturní a společenské informace, 
hitparády, písničky na přání, kvizy a 
znalostní soutěže 
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Zachytitelnost rozhlasových programů v Ústí nad Labem 101,2 MHz 

Programy přiiímatelné velmi dobře: 

Rádio 
Programová 

skladba vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / C R o 
1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, 
kultury a sportu, aktuální informace o 
dopravě, energetice a o počasí; autentická 
vyjádření politiků, představitelů institucí a 
podniků a dalších osobností; publicistické 
příspěvky, specializované pořady 
věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / C R o 
2 Dvojka 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejruznejsi 
věkové skupiny, 
z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, 
zpravodajství, informace, zábava, vysílání 
pro děti, poradenství, dokument coby 
výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, 
Tobogan, Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / C R o 
3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější 
věkové skupiny 
se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová 
hudba, ale i přenosy 
z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny 
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info 
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné -
setkání s osobností, odpolední 
publicistika, Čajovna-pořad pro novou 
generaci kultur, posluchačů, večer Opera 
- včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / C R o 
4 Wave 

Veřejnoprávní 
regionální stanice 

Studenti a 
absolventi 
středních a 
vysokých škol 

Různé žánry - hip hop, 
urban music 

Hudba , f i lm, l i fe-styl, publ ic ist ika a 
spor t (al ternat ivní a adrena l inové 
spor ty - skate , snowboard ing , skoky 
do vody) , móda , kul tura, nové 
techno log ie , interakt iv i ta, sou těže 

Zprávy o aktuálním 
dění (nejen) ve 
Středočeském kraji 
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Český rozhlas / 
S E V E R 

regionální stanice 
pro Severní Čechy 

široký výběr hudebních 
žánrů 

Zpravodajství, publicistika, kalendárium, 
dopravní servis, písničky na přání 

Zaměřeno na 
informace z regionu 

Vysílání pro menšiny 
(Sousedé) 

B B C Radiocom 
(Praha) s . r. o. / 
B B C World Service 

Zpravodajsko-
publicistická stanice 

Posluchači 
vyžadující 
přesné 
informace a 
analýzy 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, 
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00 
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00, 
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce, 
jazykové kurzy angličtiny 

Pořady věnované 
menšinám 

RÁDIO UNITED 
BROADCASTING S. 
r. o. / COUNTRY 
RÁDIO 

Hudební stanice ve 
formátu country, folk 
a příbuzné žánry, 
doplněno 
zpravodajstvím 

p. 25-49 let s. 20-
55 let 

60. léta - R'n'R, 
country a folk, 
bluegrass, gospel, 
americký Protestsong, 
trampská hudba, 
mluvené slovo max. 8 
% 

Česká a zahraniční produkce v poměru 
60:40, zpravodajství formou informačních 
prvků, kulturní servis, rozhovory, dopravní 
servis, hudební a žánrové pořady 

EVROPA 2, spol. s 
r. o. / EVROPA 2 

Hudební rádio p. 12-30 let 50 % novinky + hity od 
1995-současnost 
CHR+hotAC -
zaměřeno na cílovou 
skupinu, 
angloamerická 
produkce, 10 % 
domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonováno, Factory Bootleg Monopol 
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění 
v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky 
na DVD a Filmové 
premiéry, lokální 
okna pro místní 
(regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Fajn North 
Music 

Hudebně - zábavná 
regionální stanice 
s posílenou 
informační a 
zpravodajskou 
složkou 

15-45 let Skladby hvězd 80. a 
90. let až po 
současnost, zhruba 
10% podíl zastoupení 
domácí hudby v 
programu 

10% podíl mluveného slova včetně šelfu a 
autopromotion; zpravodajství, předpověď 
počasí a dopravní sevis ve všech 
pravidelných zpravodajských relacích, 
přehled denního tisku, očekávané 
události, kurzovní lístek, informace o 
filmech a videu, zábava, životní styl, 
soutěže, písničky na přání, hitparády 

Regionální obsah 
informací a 
zpravodajství, drobná 
regionální publicistika 
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Frekvence 1, a. s . / 
F R E K V E N C E 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na 
rodinu s cílovou 
skupinou 29-49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40 % česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické 
pořady (Press klub), interaktivita - práce 
s posluchačem, rádio zábavy a informací, 
zpravodajství a servisní info info o 
kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 

Gama media s . r. o. 
/ Gama Rádio 

Hudební rozhlasová 
stanice s rockovým 
zaměřením, 
s místními a 
regionálními 
informacemi 

cí lová skup ina 
25-50 let 

hudba 60 . až nul tých 
let české , s lovenské , 
ev ropské , amer ické i 
svě tové proven ience 
s or ientací na rock, 
s přesahy na b lues a 
soft rock s podporou 
regionální hudebn í 
scény 

aktuální lokální a regionální 
zpravoda js tv í s využ i t ím reportáží , 
moderovaných publ ic is t ických pořadů 
z oblast i polit iky, spo lečenského 
ž ivota, hudby i spor tu ; 1 0 % podí l 
m luveného s lova v čase od 6.00 do 
19.00 hod. , 1 0 % podí l české tvorby ve 
vysí lání (měřeno za 24 hodin) , G a m a 
rádio nebude přebírat vysí lání od 
j iného provozovate le 

Regionální 
zpravodajství, 
podpora regionální 
kultury, spor tu a 
hudby 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio FM 
Labe 

Hudební vysílání se 
zpravodajským 
servisem posíleným 
o regionální složku 

hudební formát 
neuveden v LP; 
v odůvodnění udělení 
licence výrazný 
country profil 

Rádio nebude přebírat program jiného 
provozovatele, je povoleno vysílání 
odděleného programu na kmitočtu Most 
99,6 MHz; zpravodajství, počasí, 
dopravní, kulturní a ekologický servis, 
sportovní relace, zábava a soutěže, 
reportáže, tip na víkend, burza práce, 
obalové prvky a komerční komunikace 

Také lokální a 
regionální 
zpravodajství 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Hitrádio FM 
Most 

Regionální hudebně 
zpravodajská stanice 

p. 18-35 let 

s. 12-49 let 

HOT AC; evropská, 
americká a česká 
hudba 80.-90. let, podíl 
české a slovenské 
hudby neklesne pod 10 
% 

Podíl mluveného slova 9-12 %, 
zpravodajství 6-9 hod 2x, 9-17 hod. 1x, 
počasí, dopravní a ekologický servis, 
kontaktní pořady, kulturní informace, 
soutěže, sportovní informace, informace o 
mimořádných událostech 

Společenský 
regionální servis 

4209-46 



RADIO UNITED 
BROADCASTING s . 
r. o. / Radio Beat 

hudební stanice 
s rockovou orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba 
(americký, britský 
classic rock, 
kontinentální, světový 
art rock, český a 
slovenský rock), 
zpravodajství s 
důrazem na dopravní 
informace a sportovní 
aktuality, interaktivní 
pořady s posluchači 

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české 
tvorby, speciální hudební pořady, 
informační a zpravodajský servis, počasí, 
doprava (podle aktuální situace), 
očekávané události, sport, hudební 
publicistika, zábava 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Rádio BLANÍK 

Hudební regionální 
stanice 

p. 20-45 let Hudba od 70. let po 
současnost, pop 
music+folk a country, 
podíl české hudby cca 
30 % 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
předpověď počasí, kulturní a dopravní 
informační servis, životní prostředí, 
podpora cestovního ruchu. 

Aktuální informace o 
životě v regionu, 
regionální 
zpravodajství, 

RADIO BONTON, a. 
s . / Radio Bonton 

Hit rádio (CHR) p. 18-30 let Hity posledních 10 let 
tvoří min. 70 % 
celkového objemu 
vysílacího času, dále 
house music a D'n'B 

podíl mluveného slova neklesne pod 8% 
vysílacího času, podíl zpravodajských 
pořadů, neklesne pod 4% z podílu 
mluveného slova, podíl hudby vydané v 
posledních deseti letech, neklesne pod 
40% celkového objemu vysílacího času a 
podíl české a slovenské hudby, neklesne 
pod 50% celkového objemu vysílacího 
času 

LONDA, spol. s r. o. 
/ RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

p. 30-45 let, s. 
2 5 - 5 0 

Maximální zaměření 
na českou hudební 
produkci - 65 %, rock, 
folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového 
denního podílu vysílání 20-25 %. 
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2x v hodině + 
servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, 
důraz na interaktivní pořady, publicistika, 
reportáže o aktuálních jevech ve 
společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 
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Rádio T E P , a. s . / 
RÁDIO TEP/Rádio 
BLANÍK: 5.00-24.00 
přejímá program 
Rádio Blaník; 0.00-
5.00 program 
RÁDIO T E P 

Nezávislá hudební 
zpravodajsko-
informativní stanice 
s výrazným lokálním 
zaměřením na oblast 
pokrytou signálem 

30-49 let 
s přesahy na 
obě strany 

85% podíl hudby 
z celkové 
vysílací doby; 
minimálně 20 % 
domácí tvorby, 
zejména hudba 
přelomu 70. a 80. let 

15% podíl mluveného slova; 
zpravodajství, sport, kultura, doprava 

Místní zpravodajství, 
servisní informace 
pro občany regionu 

MEDIA BOHEMIA a. 
s . / Rock Rádio 
Šumava 

Hudebně informační 
rozhlasová stanice 

Zlaté hity 60.-80. let, 
anglo-americká i česká 
produkce (ta tvoří 
téměř polovinu 
celkového objemu 
skladeb) Podíl české a 
slovenské hudby v 
rozmezí 10 - 1 5 % 

Podíl mluveného slova je oproti 
hudebnímu programu v denním průměru 
cca 7-10 %. Zpravodajství, servisní 
informace (počasí, doprava), hitparáda 
vlastní produkce, písničky na přání 1x 
denně večer v uceleném bloku, tematické 
hudební pořady; lokální vysílání na 
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz 

Informace z regionu, 
aktuální dění 
v regionu - kulturní a 
sportovní akce z 
regionu 
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^ : ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ o M ^ v y s á n i VKV vvsnaee B.LOV 90,2 MHz ( m 0 « barva,, 

vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (14 553 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
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Příloha č.2 k dopisu čj.: ČTÚ-243 304/2012-613 ze dne 19. 11. 2012. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HLADKÉ ŽIVOTICE 95,5 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,0 % (4 853 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
l l 
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Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-174/2013-613 ze dne 3. 1.2013. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HYNČICE 87,8 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,0 % (2 956 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
I I 
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Příloha č.3 k dopisu čj.: ČTÚ-243 304/2012-613 ze dne 19. 11. 2012. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače KLIMKOVICE 88,6 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 042 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
I I 
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Příloha č.4 k dopisu čj.: ČTÚ-243 304/2012-613 ze dne 19. 11. 2012. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače LIPNÍK N B MĚSTO 90,2 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (11 264 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
l l 
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Jedn. identifikátor 261386 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/17928/2017-
zab  
Sp. zn. RRTV/2017/536/zab  
Zasedání Rady   22-2017/poř. č. 39 
 
Vyřizuje: ORVL -ORV 
 
Datum, místo 19. 12. 2017, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 

70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu 

vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu 

Hynčice 87,8 MHz / 50 W, toto:  

 

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 

Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 

2014/257/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hynčice 87,8 MHz / 50 W na souřadnice WGS 84: 17 

50 20 / 49 36 59. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Hynčice 87,8 MHz 

/ 50 W, souřadnice WGS 84: 17 50 20 / 49 36 59. 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení Route Radio s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 1. června 2017 

č.j. RRTV/8757/2017-vra o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 

2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Hynčice 87,8 MHz / 50 W ze souřadnic WGS 

84: 17 50 12 / 49 37 43 na souřadnice WGS 84: 17 50 20 / 49 36 59. 

 

Route Radio s.r.o. 
Stavební 992/1  
70800 Ostrava 

 



Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

 

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto 

z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. 

přerušeno. 

 

Dne 5.12.2017 č.j.: RRTV/17213/2017-vra byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

 

HYNCICE 87,8 MHz 

Souřadnice WGS 84: 17 50 20 / 49 36 59 

ERPmax 0,05 kW 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., 

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 1. 12. 2017 a použita databáze obyvatel ČR 

z roku 2011. 

 

Pro Hynčice 87,8 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel 5 257. 

 

Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání Rádio Dálnice se 

základními kmitočty Bílov 90,2 MHz / 0,05 kW, Hladké Životice 95,5 MHz / 0,05 kW, Hynčice 

87,8 MHz / 0,05 kW, Klimkovice 88,6 MHz / 0,05 kW, Liberec 103,3 MHz / 0,1 kW, Lipník nad 

Bečvou 90,2 MHz / 0,05 kW a Ústí nad Labem 101,2 MHz / 0,1 kW.  

 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 5 257 obyvatel 

z nového stanoviště kmitočtu Hynčice 87,8 MHz / 50 W dojde v důsledku změny stanoviště ke 

zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 802 obyvatel. 

 

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 

nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 

územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  

 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 

nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 

území větších parametrů. 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 

rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 



či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří 

o změně územního rozsahu vysílání.  

 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
Přílohy 
Mapa - diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání  
VKV vysílače Hynčice 87,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 50 20 / 49 36 59.    



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-76 996/2017-613 ze dne 1. 12. 2017. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HYNCICE 87,8 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (5 257 obyvatel) 

 



 

Jedn. identifikátor 281187-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/13275/2018-
zab  
Sp. zn. RRTV/2017/902/zab  
Zasedání Rady   11-2018/poř. č. 10 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 26. 6. 2018, Praha 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 

70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu 

vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu 

Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 

Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 

2014/257/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště na stanoviště Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 

18 09 39 / 49 47 59.  

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Klimkovice 

88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 09 39 / 49 47 59. 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení Route Radio s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 2. října 2017 

č.j. RRTV/14018/2017-vra o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 

2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W souřadnice WGS 

84: 18 09 47 / 49 48 20 na souřadnice WGS 84: 18 09 39 / 49 47 59. 

 

 
Advokátní kancelář  
Mgr. Kateřina Mík Špoulová  
na základě plné moci společnosti   
Route Radio s.r.o. 
Haštalská 760/27, 11000 Praha 1 

 



Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

 

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto 

z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. 

přerušeno. 

 

Dne 04.06.2018 č.j. RRTV/12107/2018-vra ve znění doplnění ze dne 11.06.2018 

č.j.: RRTV/12318/2018-vra a opravy týkající se pokrytí obyvatel ČR doručené dne 14.06.2018 

č.j.: RRTV/12904/2018-vra, obdržela Rada od ČTÚ zkoordinovanou změnu stanoviště Klimkovice 

88,6 MHz / 50 W. 

 

KLIMKOVICE 88,6 MHz 

souřadnice WGS 84: 18 09 39 / 49 47 59 

ERPmax 50 W 

Změna stanoviště a výšky antény 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., 

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 1. 6. 2018 a použita databáze obyvatel ČR 

z roku 2011. 

 

Pro Klimkovice 88,6 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel 78 300.  

 

Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání Rádio Dálnice se 

základními kmitočty Bílov 90,2 MHz / 0,05 kW, Hladké Životice 95,5 MHz / 0,05 kW, Hynčice 

87,8 MHz / 0,05 kW, Klimkovice 88,6 MHz / 0,05 kW, Liberec 103,3 MHz / 0,1 kW, Lipník nad 

Bečvou 90,2 MHz / 0,05 kW a Ústí nad Labem 101,2 MHz / 0,1 kW.  

 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 78 300 obyvatel 

z nového stanoviště kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W dojde v důsledku změny stanoviště 

ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 1 179 obyvatel. 

 

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 

nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 

územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  

 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném 

případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by 

představovaly pokrytí území větších parametrů. 



Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 

rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 

či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří 

o změně územního rozsahu vysílání.  

 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 

 

Přílohy 

Mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity 

elektromagnetického pole VKV vysílače Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 09 

39 / 49 47 59. 

 

 

Rozdělovník 

Route Radio s.r.o., Stavební 992/1, 70800 Ostrava 

 

 



Příloha č. 2 k dopisu čj.: ČTÚ-30 875/2018-613/II. vyř. ze dne 13. 6. 2018. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače KLIMKOVICE 88,6 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,7 % (78 300 obyvatel) 
 
 

 



 

Jedn. identifikátor 300207-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/3691/2019-
zab  
Sp. zn. RRTV/2018/515/zab  
Zasedání Rady   5-2019/poř. č. 5 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 12. 3. 2019, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 

70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab), spočívající ve změně souboru 

technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to ve změně stanoviště kmitočtu 

Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 

Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 

2014/257/zab), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 

rozsahu vysílání, a to ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W 

na stanoviště Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 13 57 14 / 50 

40 50. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Ústí nad Labem - 

Předlice 101,2 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 13 57 14 / 50 40 50. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 14.05.2018  č.j. RRTV/11236/2018-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route 

Radio s.r.o. o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab), a to o 

změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 

souřadnic stanoviště Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 58 

13 / 50 40 01 na Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 14 / 

50 40 50. 

Kateřina Mík Špoulová,  
p55f7fs 



Dne 16. 5. 2018 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém se uvádí, že správní řízení o změně 

souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo z důvodu řízení o předběžné 

otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

Dne 16. 5. 2018 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému 

telekomunikačnímu úřadu. 

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 26. 06. 2018 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko ke 

změně stanoviště. 

 

Po změně souřadnic stanoviště Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W se počet obyvatel 

z původní hodnoty 84 073 zvýší na 86 612, tedy dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení 

počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 2 539 obyvatel. Současně byl 

zaslán diagram využití rádiového kmitočtu před změnou a po změně stanoviště. 

 

Dne 27. 06. 2018 Rada odeslala předběžné stanovisko žadateli. 

 

Dne 03. 07. 2018 bylo Radě doručeno vyjádření žadatele, ve kterém bylo uvedeno, že žadatel na 

své žádosti nadále trvá. Tuto informaci Rada následně odeslala Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

 

 

Konečná koordinace: 

 

Dne 13. 02. 2019 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu 

stanoviště na:  

 

USTI NL PREDLICE 101,2 MHz mod 

souřadnice WGS84: 13 57 14 / 50 40 50 

ERPmax (dBW) = 20 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o 

způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Pro Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel 69 073. 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

Dne 15. 02. 2019 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli.  

 

 



Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 

rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 

či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o 

změně územního rozsahu vysílání.  

 

Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 

nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 

územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  

 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 

nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 

území větších parametrů. 

 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 

 

Přílohy 

Mapa územního rozsahu VKV vysílače Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W 

 

 

Rozdělovník 
Route Radio s.r.o., rpnx83r 

 



Příloha k čj. ČTÚ-6 217/2019-613 

 2/2 

 
Diagram využití rádiového kmitočtu USTI NL PREDLICE 101,2 MHz mod stanovený 

výpočtem podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového 
vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jedn. identifikátor 322157-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/1676/2020-
blu  
Sp. zn. 2019/889/blu  
Zasedání Rady   2-2020/poř. č. 9 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 28. 1. 2020, Praha 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala toto  

 

rozhodnutí: 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 
27852474, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dobu platnosti licence sp.zn. 
2014/257/zab k rozhlasovému vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím vysílačů na 
kmitočtech Bílov 90,2 MHz / 0,05 kW, Hladké Životice 95,5 MHz / 0,05 kW, Hynčice 87,8 MHz / 
0,05 kW, Klimkovice 88,6 MHz / 0,05 kW, Liberec 103,3 MHz / 0,1 kW, Lipník nad Bečvou 90,2 
MHz / 0,05 kW a Ústí nad Labem 101,2 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025. 

 
 

Název programu: 

• Rádio Dálnice 

 
Časový rozsah vysílání: 

• 24 hodin denně 

 
Územní rozsah vysílání: 

• Bílov 90,2 MHz / 0,05 kW, Hladké Životice 95,5 MHz / 0,05 kW, Hynčice 87,8 MHz / 0,05 kW,       

  Klimkovice 88,6 MHz / 0,05 kW, Liberec 103,3 MHz / 0,1 kW, Lipník nad Bečvou 90,2 MHz /    

  0,05 kW, Ústí nad Labem 101,2 MHz / 0,1 kW 

 
Základní programová specifikace: 

• Specializované dopravní rádio 

 
Další programové podmínky: 

• Podle licence sp.zn. 2014/257/zab udělené rozhodnutím Rady ze dne 4. listopadu 2014 ve znění     

  pozdějších změn. 
 
 
 

Route Radio s.r.o. 
Stavební 992/1, Poruba 
708 00 Ostrava 



Odůvodnění:  
 

Dne 13. prosince 2019 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena 
žádost (č.j. RRTV/14115/2019-vra) společnosti Route Radio s.r.o. o prodloužení doby platnosti 
licence programu Rádio Dálnice (licence sp.zn. 2014/257/zab) s dobou platnosti licence do 3. 
prosince 2022. 
 
Dne 19. prosince 2019 byla Českému telekomunikačnímu úřadu doručena žádost Úřadu Rady 
(č.j. RRTV/15072/2019-blu) o stanovení diagramu využití rádiových kmitočtů pro předmětné 
kmitočty; požadovaný diagram byl Úřadu Rady doručen dne 6. ledna 2020 v rámci odpovědi 
Českého telekomunikačního úřadu (č.j. RRTV/125/2020-vra). 
 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. 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. Žádost o prodloužení doby platnosti licence k provozování 
rozhlasového vysílání musí být dle ustanovení § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
doručena Radě v období od počátku 36. do konce 30. měsíce před pozbytím platnosti stávající 
licence. 
 
Dle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada platnost licence neprodlouží v 
případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3 nebo došlo-li ke změně plánu využití 
kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní 
smlouvy týkající se koordinace kmitočtů a tato změna by podstatným způsobem znemožnila 
vysílání provozovatele vysílání s licencí. 
 
Podle ustanovení § 12 odst. 12 zákona č. 231/2001 Sb. dále Rada platnost licence neprodlouží v 
případě, že provozovateli vysílání s licencí byla opakovaně pravomocným rozhodnutím 
uložena sankce za závažné porušení následujících povinností: 
 
a) zařadil do vysílání pořady, které propagují válku nebo líčí krutá nebo jinak nelidská jednání 

takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním, 
b) zařadil do vysílání pořady, které podněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního 
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 
postavení, 

c) zařadil do vysílání pořady, které bezdůvodně zobrazují osoby umírající nebo vystavené 
těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, 

d) zařadil do vysílání podprahová sdělení, 
e) zařadil do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní 

vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí, 
f) převedl bez předchozího souhlasu Rady na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele 

vysílání s licencí, a porušil tak povinnost uvedenou v § 21 odst. 6 a 7. 
 
Platnost licence dosud nebyla žadateli prodloužena, žadatel podal žádost o prodloužení licence v 
zákonem předepsané lhůtě a splnil podmínky uvedené v ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. Ze stanoviska Českého telekomunikačního úřadu vyplývá, že nedošlo ke změně 
plánu využití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění 
mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů, která by znemožnila vysílání 
provozovatele vysílání s licencí. Žadateli nebyla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena 
sankce za závažné porušení některé z povinností uvedených v ustanovení § 12 odst. 12 zákona 
č. 231/2001 Sb.  
 



Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že žadatel naplnil podmínky pro 
prodloužení licence, tak jak jsou stanovené zákonem č. 231/2001 Sb. Rada tudíž svým 
rozhodnutím předmětnou licenci prodloužila, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

 
 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. správní žaloba 
přípustná. 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 - Diagram využití radiových kmitočtů Bílov 90,2 MHz / 0,05 kW, Hladké Životice 95,5 
MHz / 0,05 kW, Hynčice 87,8 MHz / 0,05 kW, Klimkovice 88,6 MHz / 0,05 kW, Liberec 103,3 MHz 
/ 0,1 kW, Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 0,05 kW, Ústí nad Labem 101,2 MHz / 0,1 kW 
 
 
 
 
 
 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-152/2020-613 ze dne 3. 1. 2020. 
Diagramy využití rádiových kmitočtů provozovatele Route Radio s.r.o., určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV, stanovené 
podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 

 



 

Jedn. identifikátor 388504-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/1212/2021-
zab  
Sp. zn. RRTV/2020/553/zab  
Zasedání Rady  2-2021/poř. č. 15 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 26. 1. 2021, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 

70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání programu Rádio Dálnice, licence sp.zn.: 2014/257/zab, a to o změně územního rozsahu 

vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Lipník nad 

Bečvou 90,2 MHz / 50 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 

Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice, licence sp.zn.: 

2014/257/zab, a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W na stanoviště Slavíč 

2 90,2 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 17 39 02 / 49 32 56. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Slavíč 2 90,2 MHz 

/ 50 W souřadnice WGS 84: 17 39 02 / 49 32 56. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 16.06.2020 č.j. RRTV/10069/2020-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route 

Radio s.r.o., IČ: 27852414 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence Sp. zn.: 

2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W na stanoviště Slavíč 

90,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 39 02/49 32 56. 

 

Dne 18. 6. 2020 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému 

telekomunikačnímu úřadu. 

 
Kateřina Mík Špoulová,  
p55f7fs 



Dne 18. 6. 2020 bylo žadateli odesláno usnesení, že správní řízení o změně souboru technických 

parametrů a územního rozsahu vysílání z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 

písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. bylo přerušeno. 

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 22.07.2020 č.j. RRTV/10934/2020-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

následující stanovisko: 

 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 11 874 zvýší na 28 953, tedy dojde v 

důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání o 17 079 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující 

území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště. 

 

Rada se na 14. zasedání poř č. 5/2020 seznámila s předběžnou koordinací o stanovení počtu 

obyvatel ČR pokrytých signálem a územního rozsahu vysílání před změnou a po změně 

stanoviště VKV kmitočtu Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W na stanoviště Slavíč 90,2 MHz / 50 

W, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program 

Rádio Dálnice, licence sp.zn.: 2014/257/zab a souhlasí s dokončením předmětné koordinace. 

Dne 17. 8. 2020 bylo stanovisko Rady odesláno Českému telekomunikačnímu úřadu. 

 

Konečná koordinace: 

 

Dne 13. 1. 2021 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu 

stanoviště na:  

 

SLAVIC 2 90,2 MHz 

Souřadnice WGS 84: 17 39 02 / 49 32 56 

ERPmax 0,05 kW 

Přesun ze stanoviště LIPNIK N B MESTO. 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledky 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtené podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., 

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 5. 1. 2021 a použita databáze obyvatel ČR 

z roku 2011. 

 

Pro Slavíč 2 90,2 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel na 28 956. 

 

Dne 7. 1. 2021 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli. 

 

 



Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 

rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 

či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří 

o změně územního rozsahu vysílání.  

 

Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 

nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 

územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  

 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném 

případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by 

představovaly pokrytí území větších parametrů. 

 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 

 

 

Přílohy 

Mapa územního rozsahu VKV vysílače Slavíč 2 90,2 MHz 

 
 
Rozdělovník 
Route Radio s.r.o., rpnx83r 

 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-738/2021-613 ze dne 8. 1. 2021. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače SLAVIC 2 90,2 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (28 956 obyvatel) 

 



 

Jedn. identifikátor 490826-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/9180/2022-
zab  
Sp. zn. RRTV/2022/337/zab  
Zasedání Rady   12-2022/poř. č. 5 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 9.8.2022, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 

70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu 

vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Liberec 

103,3 MHz / 100 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 

Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 

2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Liberec 103,3 MHz / 100 W na stanoviště Liberec 

Hanychov 103,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 02 06 / 50 44 16.  

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Liberec Hanychov 

103,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 02 06 / 50 44 16.  

 

Odůvodnění: 

 

Dne 24.3.2022 č.j. RRTV/4404/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route Radio 

s.r.o., IČ: 27852414 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence 

sp.zn.: 2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Liberec 103,3 MHz / 100 W na nové stanoviště Liberec 

103,3 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 02 06 / 50 44 16. 

Dne 28.3.2022 bylo správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu 

vysílání z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. 

Kateřina Mík Špoulová,  
p55f7fs 



přerušeno. Zároveň byl žadatel vyzván k zaplacení správního poplatku, jelikož uvedená žádost 

podléhá poplatkové povinnosti dle sazebníku správních poplatků.  

Dne 31.3.2022 bylo Radě doručeno potvrzení o uhrazení správního poplatku ve výši 5 000,- Kč.  

Následně Rada odeslala výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

Dne 11.5.2022 č.j.: RRTV/6082/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

následující stanovisko. 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 115 780 zvýší na 116 784, tedy dojde 

v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání o 1 004 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující 

území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště. 

 

O předběžné koordinaci byl žadatel informován.  

 

Rada se na 9. zasedání poř.č. 4 / 2022 seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve 

stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a 

po změně stanoviště kmitočtu Liberec 103,3 MHz / 100 W na stanoviště Liberec Hanychov 103,3 

MHz / 100 W nové souřadnice WGS 84: 15 02 06 / 50 44 16, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 

27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 

2014/257/zab) a souhlasila s dokončením předmětné koordinace. 

 

Dne 11.7.2022 č.j.: RRTV/8227/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

zkoordinovaný kmitočet: 

 

LIBEREC HANYCHOV 103,3 MHz 

Souřadnice WGS 84: 15°02´06´´ / 50°44´16´´ 

ERPmax 0,1 kW 

Přesun stanoviště o cca 360 m 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o 

způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Pro Liberec Hanychov 103,3 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel na 110 873. 

 

Po dokončení koordinace se výpočet pokrytí obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání změnil následovně. Z původní hodnoty 115 780 se počet obyvatel sníží na 110 873, tedy 

dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem 

rozhlasového vysílání o 4 907obyvatel.  

 



Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

Dne 12.5.2022 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli. 

 

Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 

rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 

či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří 

o změně územního rozsahu vysílání.  

 

Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 

nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 

územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  

 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném 

případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by 

představovaly pokrytí území větších parametrů. 

 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
Přílohy 
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Liberec Hanychov 103,3 MHz / 100 W 
 
Rozdělovník 
Route Radio s.r.o., rpnx83r 

 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-21 075/2022-613/III.vyř. ze dne 11. 7. 2022. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače LIBEREC HANYCHOV 103,3 MHz 
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 1,1 % (110 873 obyvatel) 

 



 

Jedn. identifikátor 495183-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10136/2022-
zab  
Sp. zn. RRTV/2022/506/zab  
Zasedání Rady   13-2022/poř. č. 5 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 30.8.2022, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 

70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab, prodlouženo 

sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Slavíč 90,2 MHz / 50 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 

Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 

2014/257/zab. prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání 

a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Slavíč 90,2 MHz / 

50 W na nové stanoviště Slavíč 90,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Slavíč 90,2 MHz / 

50 W, souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 12.5.2022 č.j. RRTV/6115/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route Radio 

s.r.o., IČ: 27852414 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 

2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání 

a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Slavíč 90,2 MHz / 

50 W na nové stanoviště, souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52.  

 

Rada odeslala výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu. 

Kateřina Mík Špoulová,  
p55f7fs 

 



Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto 

z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. 

přerušeno.  

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 22.06.2022 č.j.: RRTV/7922/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

následující stanovisko. 

 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 28 942 sníží na 28 036, tedy dojde 

v důsledku změny stanoviště ke snížení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání o 906 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující 

území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště. 

 

O předběžné koordinaci byl žadatel informován.  

 

Rada se na 11. zasedání poř.č. 3 seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení 

počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně 

stanoviště kmitočtu Slavíč 90,2 MHz / 50 W na nové stanoviště Slavíč 90,2 MHz / 50 W, 

souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem 

Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab, 

prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu) a souhlasila s dokončením předmětné koordinace. 

 

Dne 12.8.2022 č.j.: RRTV/9504/2022-vra obdržela Rada zkoordinovaný kmitočet: 

 

SLAVIC 2 90,2 MHz 

Souřadnice WGS 84: 17°39´08´´/ 49°32´52´´ 

ERPmax 0,05 kW 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o 

způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Pro Slavíč 90,2 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel na 28 045. 

 

Po dokončení koordinace se výpočet pokrytí obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání změnil následovně. Z původní hodnoty 28 942 se počet obyvatel sníží na 28 045, tedy 

dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem 

rozhlasového vysílání o 897obyvatel.  

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

O koordinaci kmitočtu úřadu byl žadatel informován.  



Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 

rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 

či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří 

o změně územního rozsahu vysílání.  

 

Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 

nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 

územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  

 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném 

případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by 

představovaly pokrytí území větších parametrů. 

 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
Přílohy 
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Slavíč 90,2 MHz 
 
 
Rozdělovník 
Route Radio s.r.o., rpnx83r 

 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-29 854/2022-613/II.vyř. ze dne 11. 8. 2022. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače SLAVIC 2  90,2 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (28 045 obyvatel) 

 



 

Jedn. identifikátor 498211-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10925/2022-
zab  
Sp. zn. RRTV/2022/504/zab  
Zasedání Rady   14-2022/poř. č. 11 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 13.9.2022, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 

70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab, prodlouženo 

sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem 101,2 MHz / 100 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 

Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program (licence sp. zn.: 2014/257/zab, 

prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 

technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem 101,2 MHz / 

100 W na nové stanoviště Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 

13 57 14 / 50 40 50. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Ústí nad Labem 

Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 14 / 50 40 50. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 12.5.2022 č.j. RRTV/6114/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route Radio 

s.r.o., IČ: 27852414 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence 

sp.zn.: 2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu 

vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad 

Labem 101,2 MHz / 100 W na nové stanoviště, souřadnice WGS 84: 13 57 14 / 50 40 50.  

 

Rada odeslala výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu. 

Kateřina Mík Špoulová,  
p55f7fs 

 



Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto 

z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. 

přerušeno.  

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 21.06.2022 č.j.: RRTV/7646/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

následující stanovisko. 

 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 82 348 zvýší na 83 515, tedy dojde 

v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání o 1 167 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující 

území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště. 

 

O předběžné koordinaci byl žadatel informován.  

 

Rada se na 11. zasedání poř.č. 9 seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení 

počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně 

stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem 101,2 MHz / 100 W na nové stanoviště Ústí nad Labem 101,2 

MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 14 / 50 40 50, žadatele Route Radio s.r.o., 

IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence 

sp. zn.: 2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu) a souhlasila s dokončením předmětné 

koordinace. 

 

Dne 30.8.2022 č.j.: RRTV/10116/2022-vra obdržela Rada zkoordinovaný kmitočet: 

 

USTI N L PREDLICE 101,2 MHz 

Souřadnice WGS 84: 13°57´14´´ / 50°40´50´´ 

ERPmax 0,1 kW 

Přesun stanoviště o cca 1,9 km 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., 

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Pro Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel na 83 515.  

 

Po dokončení koordinace se výpočet pokrytí obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání nezměnil.  

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

O konečné koordinaci byl žadatel informován. 



Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 

rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 

či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří 

o změně územního rozsahu vysílání.  

 

Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 

nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 

územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  

 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném 

případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by 

představovaly pokrytí území větších parametrů. 

 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
Přílohy 
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz 
 
 
Rozdělovník 
Route Radio s.r.o., rpnx83r 

 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-29 044/2022-613/III.vyř. ze dne 29. 8. 2022. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače USTI N L PREDLICE 101,2 MHz 
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,8 % (83 515 obyvatel) 
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