
Provozovatel:   Radio Kroměříž, s.r.o. 
Program:  Radio Kroměříž 
Licence:   RU/104/01 
Platnost licence:  do 19. 3. 2024 
 
 

 

Předmět řízení 

Analýza vysílání programu Radio Kroměříž, provozovatele Radio Kroměříž, s.r.o.  z úterý  

18.9. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin. 

Záznam vysílání byl pořízen z vlastního nahrávacího zařízení.     

 
 

Technické údaje: 

 

 

 

Výtah z licenčních podmínek: 

Základní programová specifikace Hudebně- zábavná a zpravodajská stanice s důrazem na 
Zlínský kraj 

 
Programové podmínky: 

 
Podíl mluveného slova v rámci jednoho vysílacího dne minimálně 15% 
Zpravodajství z regionu, informace o kulturním, společenském a sportovním dění v regionu a aktuální 
dopravní zpravodajství ze Zlínského kraje 
 

Jednotlivé programové podmínky: 
 

 všechny pořady budou vyráběny autorsky  

 podíl zpravodajství a servisních informací 30-50 % z celkového podílu mluveného slova; 
minimálně 10 zpravodajských relací v denním bloku, každá o délce 2-3 minuty, se servisními 
informacemi délka cca 5 minut  

 obsáhlé zpravodajství z území pokrytého signálem včetně telefonických příspěvků z obecních 
úřadů a dalších institucí  

 hudební formát zaměřen na produkci posledních 50 let, například na rock, pop, blues rock, 
country rock, soul (jazz + gospel), funk, reggae, rhythm and blues a alternativní hudbu; podíl 
české a slovenské hudby minimálně 20 %  

 primární cílová skupina 30 až 70 let, sekundární cílová skupina 18 až 30 let  

 autorské pořady hudebního i nehudebního charakteru  

 podpora začínajících umělců v rámci spolupořádaných regionálních kulturních akcí a v rámci 
autorských pořadů a dalších rubrik 

 pozvánky na kulturní akce v rámci přehledu akcí a v moderátorských vstupech a spolupořádání 
regionálních kulturních akcí  

Kraj Lokalita Kmitočet Výkon 
Datum 

přidělení 
Stav 

Zlínský Zlín 107,0 MHz 0,2 kW 19.1. 2016 přidělen 

Zlínský Kroměříž 103.3 MHz 50 W 19.7 2016 přidělen 

Zlínský Uherské Hradiště 4 88.2 MHz 0.2 kW 9.1. 2018 přidělen 



 podpora rozvoje kultury romské menšiny a dalších národnostních, kulturních a jiných menšin, a to 
například formou zařazování písní v jazycích menšin (ve slovenštině, polštině, maďarštině, 
romštině, němčině, ruštině apod.), world music a etnické hudby 

 
 
 

Z rozhodnutí Rady ( vztahující se k programu ) : 

 

 Zas. Rady 2/ 2016, bod: 4 - 2015/110/zab; Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
uděluje společnosti Radio Kroměříž s. r. o. se sídlem Kojetínská 84/3881, 767 01 Kroměříž, 
identifikační číslo 29375401, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio 
Kroměříž prostřednictvím pozemních vysílačů z vysílače Zlín 107,0 MHz / 200 W na dobu 8 let, 
nejdéle však do 10. 10. 2025, a zamítá žádosti ostatních žadatelů 

 Zas. Rady 16 / 2016, bod 18/ 2016/764/SMP; Rada se seznámila s oznámením provozovatele 
Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 29375401, doručeným Radě dne 23. 8. 2016 pod č.j. RRTV/6256/2016-
P, spočívajícím v zahájení zkušebního vysílání programu Radio Kroměříž na kmitočtu Zlín 107,0 
MHz / 200W (17dBW) alt. 100 W vertical dne 18. 8. 2016. Plnohodnotné vysílání programu bude 
zahájeno dne 5. 9. 2016. 

 Zas. Rady 2 / 2016, bod 24;  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Kroměříž 
provozovatele Radio Kroměříž, s.r.o. z úterý 4.10. 2016 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že 
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami 
 
 
 
 
 
Program (úterý) z webových stránek rádia  
 
 
 

00:00  - 06:00 Nonstop Mix Radia Kroměříž 

00:06 - 00:09 Ranní jízda s Martinem Pytlíčkem 

09:00 – 10:00 Dopolední Maraton s Mirkem Karáskem 

10:00 – 11:00 Soutěž "Tohle Radio Žeru" s Mirkem Karáskem 

11:00 – 12:00 Dopolední Maraton s Jitkou Hrdličkovou 

12:00 – 13:00 Polední relax s Jitkou Hrdličkovou 

13:00 – 15:00 Odpolední Relax s Jitkou Hrdličkovou 

15:00 – 19:00 Odpolední Relax s Kamilou Krátkou 

19:00 – 24:00 Hudební Mix Radia Kroměříž 

 

 

 

 
 



Analýza vysílání programu Radio Kroměříž z úterý 18.9. 2018  od 00:00 do 24:00 hodin: 
 
Noční vysílání programu Radio Kroměříž bylo převážně hudební, ovšem i v průběhu noci byl vždy na 
začátek hodiny zařazen zpravodajský blok Infoexpres,  spolu s regionálním počasím. Dále byly 
zařazeny slogany rádia, např, Rádio Kroměříž, jsme si blíž, Rádio Kroměříž jsme si blíž i na facebooku. 
 
Plně moderované vysílání bylo zahájeno přibližně v  06:00 hodin ranním blokem nazvaným Ranní jízda. 
Hlavní téma ve vysílání byl – Evropský týden mobility, což je celoevropská akce, zaměřená na snahu o 
dosažení vyváženého stavu v dopravě. 
Po přivítání posluchačů do nového dne byly zařazeny pravidelné rubriky, které byly následně 
reprízovány i v dalších vysílacích hodinách v průběhu celého dne. 
Nejprve to byl pořad Kalendárium s připomenutím výročí a rozebráním významu jména Kryštof. Dalším 
z pravidelných pořadů byl Svět techniky, tentokrát se redaktor zaměřil na selfie a různé problémy s tím 
spojené, připomněl i nebezpečné úrazy při jeho pořizování. 
V pořadu Školačka Ema, jde vždy o krátký rozhovor s žákyní prvního stupně základní školy, která 
odpovídá na různé otázky, tentokrát to bylo ohledně vztahů se spolužáky. 
 
V ranním a následně i v dalším vysílání byly zařazeny i další pravidelné pořady. Byl to pořad Životní 
styl, tentokrát věnovaný striím a jak jim případně předcházet, Svět šoubyznysu, byl dalším pravidelným 
pořadem, který byl v  následujících hodinách reprízovaným. Tentokrát byl pořad věnován  herečce, která 
hraje v seriálu Gilmorova děvčata.  
 
Do vysílání bylo zařazeno několik soutěží, soutěžilo se o vstupenky na festival, další soutěž byla o oběd, 
kdy posluchač, kterému moderátor zavolal, se musel do telefonu ohlásit – tohle rádio žeru. 
 
Zařazeny byly i pozvánky na různé kulturní či sportovní akce, které se budou konat v daném regionu, 
byla to pozvánka   Kam vyrazit, pořad Filmové novinky, což byla krátká annonce na nový film, který byl 
právě zařazen do kin a to s krátkou ukázkou, dále obdobný pořad, ovšem nazvaný  Filmový svět, opět 
s ukázkou filmu, tentokrát filmu pro děti. 
Zařazena byla i pozvánka do města ve zlínském kraji, věnovali se městu Holešov. Moderátor krátce 
pohovořil o zajímavostech a pamětihodnostech města, které stojí za návštěvu. 
 
V podvečerním a večerním vysílání byly odvysílány opět některé z denních pořadů a pozvánek na akce. 
Hrány byly i staré hity -  Megahity Milénia na Radiu Kroměříž. Večerní vysílací blok byl nazván – Večerní 
pohoda. 
Opakovaně byla zařazena upoutávka na pořad Rockové šedesátky s krátkými ukázkami skladeb. 
 
Zpravodajství 
Zpravodajská relace byla zařazována i v nočním vysílání a to spolu s informací o počasí. V denním 
vysílání byla připojena i dopravní regionální informace. 
Informace o počasí byly odvysílány i samostatně, v tom případě byly velmi podrobné. 
Veškeré zpravodajství bylo zaměřeno na region zlínského kraje a informace velkých měst z regionu 
jako jsou Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a další, následovaly důležité informace z České republiky, 
případně ze světa. 
 
 
Zpravodajství v 7:00 hodin: 
 

Radio Kroměříž  - Počasí z našeho regionu 
Infoexpres Radia Kroměříž - u Infoexpresu vás vítá Ivet Brázdová, krásné ráno. 

 Ve Skašticích řádili kaskadéři 

 Britský parlament rozhoduje o Brexitu 

 Ostrava zaznamenala porážku 

 U Kvasic došlo k dopravní nehodě 
 
Infoexpres: 

 Centrální operační sály v Kroměřížské nemocnici projdou rekonstrukcí 

 Ukázky práce kaskadérů ve Skašticích, natáčení filmů 

 Ze světa – britský parlament se zabývá Brexitem 

 Sport – fotbalisté Sparty vyhráli s Baníkem 



 Poděkování od posluchačky kroměřížským hasičům 
Rádio Kroměříž – doprava aktuálně 
 3 nehody v regionu (popis místa) 
 
Infoexpres – stručně, aktuálně a společně s vámi ! 
 

 
  
  
 
 
 
 

Vyjádření ORVL: 
Vysílání programu Radio Kroměříž je zaměřené především na oblast pokrytí signálem (viz přiložená 
mapka). 
Veškeré informace, zprávy či pozvánky měly především regionální charakter. 
Zpravodajství bylo zařazeno na začátku každé hodiny spolu s informací o počasí, sportovních zprávách, 
eventuálně spolu s dopravními informacemi. 
 
 
 

Plnění licenčních podmínek: 
Programové a licenční podmínky byly ve vysílání dodrženy, i když daný podíl mluveného slova je vysoký 
(15%).  V analyzovaném dnu byl tento podíl okolo 14%. 
Regionálnost zpravodajství, kulturní, sportovní a společenské informace, jako i informace o počasí a 
dopravní zpravodajství ze Zlínského kraje byly dodrženy. 
  
 
 
 
 
 
 
Závěr: 
 

Rada se seznámila s analýzou programu Radio Kroměříž provozovatele Radio Kroměříž, 
s.r.o. z úterý 18. 9. 2018 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se 
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 
podmínkami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Mapka pokrytí Radia Kroměříž 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radio Kroměříž s.r.o. 

Kojetínská 3881/84, 76701 Kroměříž, IČ 29375401 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka C 76567 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Skřetova 44/6 
110 00 Praha 2 

DOPORUČENÉ 

DOŠLO "ME: - 7 -06- 2018 

ČiVio jednací, ffl/, 
Počet listů: 
HočetlistD příloh: 
D-ruh příloh: 

Počet příloh: V Kroměříži dne 1. 6. 2018 

Žádost společnosti Rádio Kroměříž s.r.o. o překoordinování stávajícího zkoordinovaného  
vysílacího prostředku Uherské Hradiště 4 88,2 MHz/ 200W do nové lokality. 

Vážená Rado, 

tímto dokumentem žádáme o překoordinování stávajícího zkoordinovaného vysílacího 
prostředku Uherské Hradiště 4 88,2 MHz/ 200W do nové lokality Uherské Hradiště na ulici Nad 
Špitálkami 1038 - souřadnice 49.0586433N, 17.4768058E, na střechu obytného panelového 
domu a to z důvodů nižších provozních nákladů. 

Dle rozhodnutí ze dne 9.1. 2018 je Rádio Kroměříž s.r.o. vítězem licenčního řízení-rozhlasové 
vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Uherské Hradiště 4 88,2 MHz/200 W. 

Stanovisko: 
Rada uděluje společnosti Rádio Kroměříž, s.r.o., IČ29375401, se sídlem Kojetínská 3881/89, 767 
01 Kroměříž podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 4 
88,2 MHz/200 W pro program Rádio Kroměříž na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

Údaje společnosti: 
Rádio: Rádio Kroměříž s.r.o. 
sídlo: Kojetínská 3881/84, Kroměříž, PSČ 767 01 
Doručovací adresa: Tovačovského 2784, Kroměříž, PSČ 767 01 
číslo účtu: Komerční banka č. účtu 107-3589040227/0100 
vedeno u rejstříkového soudu: Krajský soud v Brně, spisová značka C 76567 
IČ: 29375401 
DIČ: CZ29375401 
jednající: Roman Konečný, jednatel 

Radio Kroměříž s.r.o. 
767 01 Kroměříž. Kojetínská 3S81/S4 

IČO 29375401. DIČ CZ29375401 /(^ČÍÍ 
tel .+420 731 477 513 / 



 
Jedn. identifikátor 284969-RRTV 

 
Váš dopis zn.  ČTÚ-40 611/2018-
613    
Naše č. j.  RRTV/15501/2018-
zab  
Sp. zn. RRTV/2018/570/zab  
Zasedání Rady    
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 27. 8. 2018, Praha 
 
 
 
Věc: Změna technických parametrů VKV kmitočtu Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W - 
žádost o dokončení koordinace 
 
 

V návaznosti na žádost Rady pro rozhlasové a televizní RRTV/13033/2018-zab / 26. 6. 2018, 

Vám v příloze zasíláme stanovisko žadatele Radio Kroměříž s.r.o., se sídlem Kojetínská 3881/84, 

76701 Kroměříž, ve kterém žádá o dokončení koordinace spočívající ve změně stanoviště 

kmitočtu Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W.  

 
 
Ing. Petr Bartoš 
vedoucí Úřadu Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
Přílohy 
Radio Kroměříž s.r.o. – Uherské Hradiště 4 88,2 MHz – souhlas s dokončením koordinace 
 
 
 
 

Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 58/219 
19000 Praha 9 

 



fD< '1< -š N< E" Radio Kro r.o. 

Køjerínská 3881/84, 76701 Krømèříž, IČ 29375401 
Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka C 76567 

DOPORUČENÉ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Škrétova 44/6 
110 00 Praha 2 

V Kroměříži dne 21. 8. 2018 

Věc: 
Závazné Stanovisko Společnosti Radio Kroměříž s.r.o. O změně souboru technických parametrů a 

územního rozsahu vysílání spočívající ve změně Stanoviště kmitočtu Uherské Hradiště 4 88,2 
MHz / 200 W - program Radio Kroměříž (licence Sp.Zn.: 2017/236/Zab) 
Vážená Rado, 

závazně potvrzujeme tuto Skutečnost a žádáme O změnu stanoviště kmitočtu a to do nové 
lokality Uherské Hradiště na ulici Nad Špitálkami 1038 - WGS84: 17°28'36"/49°03'31". 

Údaje Společnosti: 
Rádio: Radio Kroměříž s.r.o. 
Sidıøz Køjeıinská 3881/84, Krømêříž, PSČ 767 01 
Doručovací adresa: Tovačovského 2784, Kroměříž, PSČ 767 01 
číslo účtu: Komerční banka Č. účtu 107-3589040227/0100 
vedeno u rejstříkového soudu: Krajský soud v Brně, spisová značka C 76567 
ıčz 29375401 
DIČ: CZ29375401 
jednající: Roman Konečný, jednatel 

Radio Kroměříž s.r.o. 
767 01 Kroměˇíž. Kojetínská 388 /84 
ICO 29375 1. Dıć cz29375 01 

ıøı. + 26731 417 513 
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