
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Skřetova 44/6 
120 00 Praha 2 

Jihlava, dne 28. 3. 2017 

ÚŘAD RADY 1 
p r o r o z h l a s o v é a t e l e v i z n í vysíláni 

Jednoznačný identifikátor S^íéllé. 
DOŠLO DNE: 1 3 - Q / j - 2017 

Číslo jednací MYL. 

Počet listů: C~" Počet přffoh: / / 
Počet listů příloh: ' 
Druh příloh: ^  

Žádost o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 
odst. 1 písni, a) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Společnost FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o., se sídlem Jihlava. Jiráskova 1424/78. PSČ 586 01. 
IČO 262 20 407. provozovatel rozhlasového vysílání na základě rozhodnutí Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence č.j. Ru/279/00/202 ze dne 7.11.2000. 
provozujícího rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů programu 
Hitrádio Vysočina 94,3 FM (dále jen „provozovatel")- tímto ž á d á Radu pro rozhlasové a 
televizní vysílání o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
podle § 21 odst. 1 písm. a) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.. o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. o změnu 
označení názvu programu a o změnu licenčních podmínek spočívající ve změně programové 
skladby. 

Správní poplatek ve výši 5.000.- Kč byl zaplacen na účet č. 3711-19223001/0710 dne 23. 3. 
2017 s variabilním symbolem 10170030. 

Odůvodnění žádosti: 

Dovolujeme si požádat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen ..Rada" nebo jen 
..RRTV") o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 
1 písm. a) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, v platném znění, spočívající ve změně označení názvu programu a 
v úpravě licenčních podmínek. 

Vzhledem k vývoji na rozhlasovém trhu a ke skutečnosti, že licenční podmínky se od roku 
2000. tj. od data rozhodnutí o udělení licence nezměnily, chtěli bychom provést v rámci 



značného časového odstupu úpravu části naších licenčních podmínek a dovolujeme si požádat 
Radu, aby přihlédla ke stávajícímu stavu rozhlasového trhu obecně, zejména v Kraji Vysočina 
a vyhověla této naší žádosti. Námi navrhované změny licenčních podmínek by nevedly 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

Chceme i nadále zůstat silnou regionální stanicí zaměřenou na posluchačskou základnu ve věku 
od 20 do 35 let tak. jak je tomu dosud a rozhodně nehodláme zasáhnout do Základní 
programové specifikace: hudební regionální stanice. Vzhledem k průzkumům, které jsme 
v této věkové skupině udělali, jsme se však rozhodli upravit některé důležité faktory, které by 
mohly obohatit věkovou skupinu, jež je naší posluchačskou základnou a rozšířit j i na 20 - 45 
let. 

Z výše uvedeného důvodu bychom rádi upravili a zároveň zjednodušili a zpřehlednili 
programovou skladbu v rámci licenčních podmínek. Proto žádáme pouze o schválení nahrazení 
stávající programové skladby pozměněným, zjednodušeným a přehledným zněním, jenž je 
uvedeno níže v textu této žádosti. Zároveň se tak docílí větší přehlednosti a lepší orientace v 
licenčních podmínkách. 

I. Změna označení názvu programu: 

Vzhledem ke skutečnosti, že Hitrádio Vysočina 94.3 FM v současné době vysílá v regionu na 
třech kmitočtech, 94.3 FM, 95,8 FM a 91.2 FM. nereflektuje název stanice Hitrádio Vysočina 
94.3 FM reálnou situaci, ve které se nachází. V lokalitách pokrytých signálem na jiném 
kmitočtu než je mateřský, dochází ke zmatení posluchačů při marketingových aktivitách 
stanice. Z těchto důvodů žádáme o zjednodušení označení názvu programu na Hitrádio 
Vysočina. 

II . Programová skladba vysílání, vysílací schéma 

Výrazné změny, kterými rozhlasový trh v posledním období prochází, nás nutí reagovat na 
stávající situaci. Zastaralé vysílací schéma nám neumožňuje zařazovat do vysílání nové prvky 
a vede ke stagnaci programu. Obracíme se proto na Vás se žádostí o změny ve struktuře 
programu, kde chceme docílit - při zachování všech dosavadních programových prvků -
volného časové uspořádání. Programové prvky níže zmíněné chceme a budeme i nadále ve 
vysílání realizovat, ale ne v předem nadefinovaných časech. Rádi bychom docílili změnu a 
vyjmenované programové prvky zařazovali dle aktuálních potřeb. 



Noční blok 
je tvořen večerním a nočním blokem hudby s tím, že první 1-2 hodiny po půlnoci mohou být 
využívány k reprízování některých základních pořadů z denního schématu (např. oficiální 
hitparáda) a poslední hodina je pak iniciací před ranním blokem. 

Ranní blok 
je symbolizovaný vitalitou projevu i hudby, příjemností oslovení i po ránu nepříliš dobře 
naloženého posluchače. Vedle hudby ranní blok může obsahovat až 2 zpravodajské relace 
v hodině (v polovině hodině v kratší podobě flash), které většinou obsahují i servisní informace 
(jako např. dopravní a meteorologické informace, hustější frekvenci hlášení času. a případně 
další), připravenost reagovat na proměnlivé denní priority (svátky, výročí, očekávané či včerejší 
události aj.) a regionální aktivity plánem předvídatelné. 

Dopolední blok 
je zvolněným pokračováním ranního bloku s podobným, leč na lx v hodině sníženým podílem 
zpravodajství, doplněný ovšem o moderátorské vstupy, které obsahují i servisní obsah (jako 
např. kultura, ekonomika, sport) a dále pak případnými kontaktními i zábavnými pořady. 
V tomto bloku je již prostor pro širší rozbor denních témat. Hudba je plně formátová, lehce 
přizpůsobená předpokládanému místu dopoledního poslechu posluchače z Vysočiny (doma, 
obchody, práce). 

Odpolední blok 
je odpolední blok, aktivní, naplněný informacemi pro ty. kteří jsou už ze školy či práce postupně 
doma s důrazem na regionální události, přesně cílenou muzikou pro tento čas, pravidelným 
hodinovým zpravodajstvím a zvýšenou vnímavostí k dopravním aktualitám, v odpoledním 
provozu častým. Samozřejmostí je i kontakt s posluchačem a zábavné či sportovní a kulturní 
události. 

Navrhujeme sloučit v licenci definované bloky 17:00 - 20:00 a 20:00 - 24:00 do jednoho 
podvečerně - večerního bloku 17:00 - 24:00, kde po vitálním odpoledním bloku 
dopřáváme posluchačům oddechu. To neznamená, že vypouštíme programové aktivity: 
soutěže, kontaktní pořady s posluchači, populární lifestylová témata tvoří náplň těchto 
šesti hodin mimo prime-time, leč stále ještě v centru zájmu některých skupin posluchačů. 
Nemáme k dispozici pražskou metropolitní živost až do pozdních nočních hodin, ale 
myslíme na ty, pro které je rádio milým společníkem i před půlnocí. 

Navrhujeme zrušit pořady Týden v regionu, Reportáže RADIA VYSOČINA a Ucho 
RÁDIA VYSOČINA, protože obsah těchto speciálů se postupně plynule rozptýlil do 



standardních programových prvků, jakými jsou zpravodajské relace a moderátorské 
vstupy. V rámci nich jsou témata těchto pořadů reflektována. 

Struktura zpravodajské relace: 

Navrhujeme zrušit přesnou strukturaci (formát) zpravodajské relace, protože se její skladba 
dynamicky mění podle aktuálního politického a společenského dění doma i v zahraničí. Tím 
spíše v dnešní turbulentní době je nutné aktuálně a rychle reagovat na vznikající události a plně 
je reflektovat takovým způsobem, aby posluchači dostávali v každém okamžiku relevantní a 
vyvážené zpravodajství o nejaktuálnějším dění. 

Cílová skupina 

Jak uvádíme výše. v důsledku námi navrhovaných změn bychom chtěli zvýšit horní hranici 

posluchačské skupiny na 20 - 45 let. Ve stávajících licenčních podmínkách máme 

charakterizovanou posluchačskou skupinu ..zejména ve věku 20 - 35 let - mladé, dospělé, 

ekonomicky již převážně aktivní obyvatele Českomoravské Vysočiny". Jak vyplynulo z námi 

provedeného průzkumu, stávající hudební formát Hitrádia Vysočina již rovněž oslovuje 

posluchače na hranici středního věku, a rovněž navrhovaná úprava vysílacího schématu je 

konformní uvedenému věkovému přesahu. 

Mluvené slovo 

Dovolujeme si dále požádat o úpravu podílu mluveného slova na 9 - 12% v denním 

průměru vysílání. Jedná se pouze o mírnou změnu, neboť v původních licenčních podmínkách 

je podíl mluveného slova nastaven na 10% mluveného slova oproti 80% hudby s tím, že podíl 

reklamního vysílání může dosahovat až 10% z celkového objemu vysílacího času. Naším 

záměrem je zaměřit se na zkvalitnění mluvených sdělení a zvýšit jejich atraktivnost pro 

posluchače. 

Poměr české a slovenské hudební tvorby: 

Poměr české a slovenské hudební tvorby bude v rozmezí 10 - 15%. což vyplývá ze struktury 
našich posluchačů, jejichž preference si to podle našich posledních průzkumů žádají. Dalším 
důvodem pro tuto změnu je i fakt. že současná česká i slovenská hudební produkce již 



dlouhodobě neprodukuje větší množství hudby, vhodné právě pro naší cílovou skupinu 
posluchačů. 

Hudební formát 

Zároveň žádáme o úpravu stávajícího hudebního formátu. V původních licenčních podmínkách 

máme mimo jiné uvedeno: „Hudební formát Hitrádia Vysočina je vázán na svoji cílovou 

skupinu posluchačů (20-35 let) a zahrnuje převážně pop-rockové hity 80.-90. let. Aktivní 

hudební rotace jsou zastoupeny hity z let 80.. 90. a hitů současných." Pokud jde o hity 80. let. 

ty už neodpovídají aktuálním požadavkům našich posluchačů. Pro naši cílovou skupinu nejsou 

již 80. léta v oblasti hudby atraktivní, protože pokud se budeme pohybovat v horní hranici 

definovaného věkového spektra, pak se tito posluchači v 80. letech minulého století narodili, a 

to nehovoříme o dolní hranici věkového spektra našich posluchačů, kteří se narodili v novém 

miléniu a kteří si proto ke skladbám z tohoto období nemohli vytvořit oblibu. Z tohoto důvodu 

bychom chtěli hudební formát upravit tak, že bychom hranici „80." let z hudebního formátu 

stanice vypustili a ponechali rozmezí „od 90. let až po současné hudební trendy". 

Návrh nového znění programové skladby vysílání je uveden v příloze č. 1 k této žádosti. Tato 
podoba by zcela nahradila stávající programovou skladbu. 

Věříme, že uvedené odůvodnění dostatečně popisuje naši snahu zkvalitnit vysílání a že nás 
Rada v této aktivitě svým rozhodnutím podpoří. 

S pozdravem. 

/ 

FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 
/ 

Ing. Karla Névečeřalová 
jednatelka i 



Příloha č. 1 - Návrh nového znění programové skladby vysílání: 

Název stanice: 
Časový rozsah vysílání: 
Základní programová specifikace: 

Hitrádio Vysočina 
24 hodin 
Hudební regionální stanice 

a) Profil stanice 
1. Hudební rozhlasová stanice 
2. Zpravodajství s výrazným zaměřením na regionální dění 
3. Regionálně orientovaný informační servis pro posluchače 
4. Srozumitelná kontaktní moderace zaměřená na každodenní praktická témata 
5. Zábava 

b) Charakteristika programu 

Základním cílem programu Hitrádia Vysočina je působit jako každodenní společník 
posluchačů, které má příjemně naladit, objektivně a zajímavě je informovat a poskytnout 
spolehlivý a hodnotný informační servis. Tematicky a obsahově je prvořadé reflektovat ve 
vysílání dění v regionu a stát se nedílnou součástí místního společenského a kulturního dění. 

c) Programové schéma 
Programové schéma Hitrádia Vysočina odráží očekávání, potřeby a preference našich 
posluchačů, a to rozdílně v jednotlivých částech dne. protože vycházíme zběžného denního 
cyklu posluchačů, z jejich životního a pracovního rytmu. Tyto potřeby a preference jsou 
rozdílné ráno. dopoledne, odpoledne, večer i v noci. 

Rozdíly mezi jednotlivými částmi dne se v důsledku toho liší podílem mluveného slova, který 
je nejvyšší v ranním vysílání s důrazem na informační nebo naopak zábavní složku vysílání, 
výběrem konkrétních témat a programových prvků a formou jejich zpracování a podání. 
Vysílací schéma navrhujeme tak. aby se co možná nejvíce přiblížilo očekávání našich 
posluchačů, nezávisle na tom. ve kterou denní či noční hodinu se rozhodnou Hitrádio Vysočina 
poslouchat. 

Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programuje v denním průměru cca 9-12%. 

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií: 
1/ zpravodajství 
21 informace a servis 
3/ malá publicistika 



4/ zábava 
5/ promotion. on-air marketing, sponzoring a prezentace mediálních partnerství 

d) Zpravodajství 

Základním posláním zpravodajství na Hitrádiu Vysočina je informovat intenzivně, obsáhle a 
nezávisle především o regionálních událostech. Své místo ovšem mají i nejdůležitější 
informace z celonárodního dění, z ostatních regionů České republiky a ze světa. Hlavními 
požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost, důvěryhodnost, 
srozumitelnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. 

Zpravodajství přináší zejména přehled nejdůležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou 
aktuálnost, blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají 
regionu, jsou často prioritní. 

Před nebo po zpravodajských relacích bude zařazena předpověď počasí, obsahující podle 
potřeb veřejnosti i aktuální informace o meteorologických výstrahách, a dopravní servis, 
zahrnující informace o sjízdnosti silnic, o probíhajících uzavírkách, dopravních nehodách a 
průjezdnosti regionálních komunikací i hlavních silničních tahů v ČR. 

Jednotlivá vydání zpráv - zpravodajské relace - jsou v programu zařazovány ve všední dny v 
každé hodině od 6. hodiny ranní až do 18. hodiny včetně. Konkrétní zařazení hlavního 
zpravodajství je vždy v celou hodinu. V čase 6:00 hod. až 9:00 hod. je navíc hlavní 
zpravodajská relace vždy jednou v hodině doplněna kratším zpravodajským přehledem. 
Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v časech od 8 do 17 hod. Počet víkendových 
zpravodajských relací a jejich umístění je dáno aktuálním děním. 

Pokud si to vyžádá aktuální potřeba, mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny 
i zpravodajské relace ve večerních a nočních hodinách, a to jednou v hodině, vždy na začátku 
hodiny. 

e) Hudební formát 
Hudební formát Hitrádia Vysočina si klade za cíl oslovit velmi širokou skupinu posluchačů. 
Tento formát nabízí skladby z širšího hudebního spektra, není věnován jen úzce vymezeným 
hudebním stylům pro menší skupiny posluchačů. Výběr konkrétních hudebních skladeb se 
pohybuje v rozmezí od 90. let až po současné hudební trendy. 

Velmi důležitými charakteristikami hudebního programu Hitrádia Vysočina, který chceme 
posluchačům nabídnout, jsou co nejlepší hudební rozmanitost a pestrost. 
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Náš hudební formát je podpořen kontinuálním testováním písní. Tato metoda nám zaručuje, že 
získáme v časové řadě výsledky, díky kterým dokážeme pružně reagovat na potřeby a 
preference posluchačů a ti se tak přímo podílí na vlastní programové dramaturgii. 

Poměr české a slovenské hudební tvorby se bude pohybovat v rozmezí 10 - 15%.. 

Návrh kontrolovaných programových prvků 

1. Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programuje v denním průměru cca 9-12%. 
2. Počet a umístění zpravodajských relací - pracovní dny v čase 6:00 až 9:00 dvakrát v 

hodině a v čase 9:00 až 18:00 jednou v hodině. 
3. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti. 
4. Servisní informace - každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb veřejnosti 

servisní informace o počasí a podle aktuálnosti také informace o meteorologických 
výstrahách a dopravní servis. 

5. Struktura hudebního formátu: Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci 
zahraniční, se bude pohybovat v rozmezí 10 - 15%. 


