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Žádost o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci 

dle ust. § 21 odst. 1 písm, d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Společnost První rozhlasová s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Koperníkova 794/6, 

PSČ 120 00, IČO: 256 43 908, která je provozovatelem rozhlasového vysílání šířeného 

prostřednictvím pozemních vysílačů na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání o udělení licence č.j. Ru/175/99/2370 ze dne 22. června 1999, ve znění pozdějších 

změn, provozující rozhlasové vysílání s označením programu Oldies rádio (dále také jen 

.-provozovatel"), žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu 

s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2000 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon"), o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání dle ust. § 21 odst. 1 písm, d) zákona 

č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek. 

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen na účet číslo 3711-19223001/0710 pod 

variabilním symbolem 10160018. 

Odůvodnění: 

I. 

Pokračující vývoj rozhlasového trhu, výsledky průzkumů potřeb a očekávání cílové skupiny 

našich posluchačů, stejně jako vývoj samotné stanice, mají za následek vznik objektivní 

potřeby učinit dílčí úpravy podílu mluveného slova a podílu vysílané české hudby. Tyto 

změny by nám umožnily lépe naplňovat očekávání našich posluchačů a zohlednit jejich 
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požadavky na hudebně specializovanou stanici, jakou je Oldies rádio. Zároveň by tyto změny 

posloužily jako důležitý nosný prvek pro větší ucelenost programu a její výraznější odlišení 

na trhu. 

Na základě výše uvedených skutečností, žádáme Radu o souhlas s částečnými úpravami 

licenčních podmínek, jak je navrženo níže. 

Při zachování základních stavebních prvků uvedených v původních licenčních podmínkách z 

roku 1999 chceme být stále specializovanou hudební stanicí, zaměřující se především na 

angloamerickou hudební produkci let 60., 70. a 80. minulého století a reflektovat tím kulturně 

sociální potřeby, životní styl a postoj našich cílových posluchačů ve věkovém rozmezí 30 -

69 let. 

Naším prvním cílem je dosažení ucelenějšího uspořádání vysílacího schématu, které nám 

menším rozpětím poměru mluveného slova, umožní dát oprávněný prostor další hudbě, která 

je pro naše posluchače klíčovým prvkem v našem vysílání. Zároveň bychom tímto měli v 

budoucnu možnost v případě potřeby zařadit další ryze hudební pořady na naši stanici a 

vytvářet tak stále pestřejší a zajímavější hudební program, aniž bychom omezili informace o 

aktuálním dění nejen v Praze a v Táboře. 

Snížený podíl mluveného slova nijak neovlivní námi kladený důraz na komplexní 

zpravodajství, Tedy zprávy nejen politické, kulturní, ekonomické, ale také zpravodajství ze 

sportu a z dopravy. Jsme toho názoru, že v rámci vysílání je pro naše posluchače výhodné 

preferovat kvalitu informací před jejich kvantitou. Z tohoto důvodu se domníváme, že náš 

záměr vyhnout se zatěžování posluchačů informacemi neaktuálními nebo informacemi pro 

posluchače nezajímavými je v souladu se zásadami účelného využití prostoru v rozhlasovém 

vysílacím spektru a zároveň bude stále respektovat a dodržovat základní atributy licenčních 

podmínek z roku 1999. 

Další z navrhovaných změn je snížení poměru rozpětí vysílání české hudby, které je i v tomto 

případě opřeno o snahu adaptace rozložení programu na vývoj potřeb a legitimní očekávání 

našich posluchačů a také především vyhraněného zaměření naší stanice. K tomuto kroku nás 

vede potřeba rozvážného řazení českých skladeb, které jsou v souladu ne-mainstreamovou 

angloamerickou hudební produkcí 60., 70. a 80. let. V tomto směru je valná většina české 



hudební tvorby pocházející z tohoto období na zcela diametrálně odlišné úrovni a značné 

množtví skladeb je v přímém rozporu se samotnou základní ideou hudební složky Oldies 

radia. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že snížení poměru české hudební tvorby musí mít své 

mantinely zejména s ohledem na základní odůvodnění samotného udělení licenčních 

podmínek. Snížení poměru české hudby ve vysílání nám dle našeho záměru umožní ještě 

přesnější zaměření na jednotlivé interprety a skladby, aniž bychom museli přistupovat 

k reprodukci ideologicky a kvalitativně diskutabilní hudby z období normalizace jako k 

nutnému kompromisu. 

II . 

Námi navrhované změny tedy spočívají v úpravách poměru mluveného slova a vysílání české 

hudby tak, aby přinesly větší flexibilitu při tvorbě programu stanice a především větší 

přesnost zaměření na ideové a životní postoje našich posluchačů. 

Žádáme tedy o snížení poměru rozpětí mluveného slova a to na 5 - 10%. Stejně tak Radu 

žádáme o snížení poměru rozpětí vysílání české hudby na 5 -10%. 

S pozdravem. 

První rozhlasová, s.r.o. 

PhDr. Petr Dvořák 

jednatel 

Příloha: Základní programová specifikace a další podmínky 



Příloha 

Základní programová specifikace a další podmínky 

Označení provozovatele vysílání: 

Název stanice: 

Časový rozsah vysílání: 

První rozhlasová š x b . 

24 hodin denně 

Oldies rádio 

Obsah: 

I. Základní charakteristika programu 

I I . Další programové podmínky 

I. Základní charakteristika programu 

Hudebně-zábavný program s aktuálním zpravodajstvím 

I I . Další programové podmínky 

Profil stanice: 

• Orientace na dospělé posluchače ve věku 3 0 - 69 let; 

• Podíl mluveného slova 7-12% z celkového vysílacího času, bez reklamy; 

• Hudební orientace na oldies hudbu, folk a country; 

• Podíl české a slovenské hudební produkce 7-12% z celkového vysílacího času; 

• Specifické rysy - komunikativnost, zábavé pořady, akcentování problematiky 
životního prostředí a zdravého životního stylu, úměrně dle aktuálnosti. 

Další programové prvky: 

• Zpravodajství - v časech 06:00 - 18:00 hodin vždy v celou, v ranním vysílacím čase i 
ve 30. minutě hodiny (07:00 - 09:00). Zprávy doplněny servisními informacemi; 

• Dopolední vysílací čas bude věnován aktualitám, zajímavým osobnostem ze světa 
kultury, politiky, sportu a dalších odvětví.; 

• Odpolední vysílací čas - pozvánky na kulturní a sportovní akce, program víc zaměřen 
hudebně; 

• Večerní vysílací čas - hudebně zábavé pořady s důrazem na formát, který prezentuje 
rádio. 


