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Žádost o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 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 MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00,
IČO: 267 65 586, provozovatel rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") o
udělení licence vedeném pod sp. zn. Ru/282/00 ze dne 7. 11. 2000, ve znění pozdějších změn,
programu Hitrádio Magie (dále jen „provozovatel"), tímto žádá Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
podle § 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 (dále jen „zákon o vysílání"),
tj. se změnou licenčních podmínek.
Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen na účet číslo 3711-19223001/0710 pod
variabilním symbolem 10170056 dne 16. 6. 2017.
Odůvodnění žádosti
1) Změna licenčních podmínek
Provozovatel provedl analýzu programu „Hitrádio Magie" a na základě zjištěného výsledku
má zájem provést změnu licenčních podmínek za účelem zvýšení komfortu posluchačů a větší
adaptace skladby programu v návaznosti na vývoj trendů rozhlasového vysílání. Provozovatel
se domnívá, že stávající vysílací schéma již neodpovídá aktuálním potřebám a požadavkům
posluchačů a jím navrhované změny, které nejsou zásadního charakteru, budou lépe
reflektovat současné potřeby a očekávání posluchačů.

Zároveň tím provozovatel deklaruje, že jím zamýšlené úpravy v žádném případě nenaruší
základní programovou specifikaci, která zní „Nezávislá rozhlasová stanice rodinného typu
se zaměřením na oblast pokrytou signálem". Stanice si i nadále bude zachovávat charakter
stanice uvedený v základní programové specifikaci, protože celkový program bude vytvářen
stále pro množinu posluchačů, z nichž většina z nich je součástí rodiny a jejich život a potřeby
jsou rodinou silně ovlivňovány. V programu budou nadále atributy a programové prvky, které
mají užitnou „rodinnou" hodnotu jako například kulturní, sportovní a společenské servisní
informace, stejně jako praktické zpravodajské informace. Stejně tak bude v programu i nadále
pamatováno na mediální podporu rodinných akcí.

Hudební formát

Původní hudební formát „Hitrádia Magie" byl dán výběrem hitových skladeb od 80. a 90. let
až po současné hudební trendy. Zastoupenými hudebními žánry jsou rock, pop a dance. Nově
by provozovatel rád rozšířil hudební formát jednak hlouběji do historie a jednak upuštěním od
výběru pouze „hitových" skladeb tím rozšířil své hudební portfolio. Dále by rád upravil
zastoupené hudebních žánry na rock, poprock a pop. Hudební formát bude nově založen na
kontinuálním testování, které umožní přizpůsobení formátu ještě více vkusu a požadavkům
posluchačů a zároveň j i tím bude dána možnost podílet se na podobě vysílání. Výběr skladeb
bude zahrnovat období od 60. let až po současnost. Hlavním cílem takto definovaného
hudebního formátu, zůstává i nadále maximální hudební pestrost a rozmanitost.

Poměr České a slovenské hudební tvorby neklesne pod 10%, což vyplývá ze struktur)' našich
posluchačů.

Zpravodajství

Provozovatel by dále rád upravil schéma a počet zpravodajských relací, tak že zpravodajství
by rád zachoval v pracovních dnech v čase 6.00-17.00 h, s tím, že každá zpravodajská relace
bude odvysílána vždy pouze v celou hodinu. Vypuštěním původních krátkých zpravodajských
přehledů ve 30. minutě v pracovních dnech mezi 6-8 h nebude nijak ovlivněna důležitost
zpravodajství ve vysílání, ani jeho aktuálnost, blízkost, užitná hodnota a objektivnost.
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Víkendové zpravodajské relace budou (i nadále) zařazovány od 8:00 až do 17:00 včetně.
Jejich počet a umístění je dáno aktuálním děním.

Mluvené slovo
Provozovatel si dále dovoluje požádat o úpravu podílu mluveného slova na 7-10 %
v denním průměru, když v současné době se podíl mluveného slova pohybuje v celkovém
rozmezí 9-12 %, z důvodu změny chování a preferencí našich posluchačů. Z několika
průzkumů, které byly provedeny v posledních letech (které si nechal provozovatel zpracovat)
jednoznačně vyplývá, že nejvíce preferovaný důvod poslechu Hitradia Magie je hudba a
naopak nejvyšším odlaďovacím faktorem je přerušování toku hudby jakoukoli formou
mluveného projevu. Z toho vyplývá, že u cílové skupiny posluchačské populace vzrůstá
potřeba po nepřetržitém toku hudby, který když už má být přerušován tak pouze krátkými
bloky mluveného slova. Tento trend bude (jak průzkumy a chování posluchačů naznačují)
pravděpodobně

pokračovat

a proto, bychom neradi vyplňovali

vysílací

čas uměle

prodlužovanými bloky mluveného slova, raději prodloužíme bloky hudby o jednu či dvě písně
do hodiny.
Chtěli bychom proto požádat o schválení nahrazení stávajícího programového schématu
zjednodušeným a přehledným zněním, jež je přílohou této žádosti.
Příloha: Základní programová specifikace a další licenční podmínky

S pozdravem

předseda představenstva
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Příloha

Návrh změn licenčních podmínek
programu Hitrádio Magie

Časový rozsah vysílání:

24 hodin

Základní charakteristika programu: Nezávislá rozhlasová stanice rodinného typu se
zaměřením na oblast pokrytou signálem

Programová skladba
Profil stanice Hitrádio Magie, kterou provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., je hudební
rozhlasová stanice, která nebude přebírat program žádné jiné stanice. Vzhledem
k regionálnímu charakteru stanice budeme i dále usilovat o oslovení mladých a
středněvěkých posluchačů. Vedle přesného hudebního zacílení je hlavním rysem
programu také určité množství

informací

o společenském,

kulturním,

politickém

a sportovním dění v regionu, zpracované jednak ve zpravodajských relacích, dále pak
v moderátorských vstupech či případných rubrikách.

Ve velké míře počítáme se

spoluprací s místními úřady, samosprávou, Policií ČR, kulturními, společenskými a
sportovními zařízeními. Hlavním cílem a filozofií této rozhlasové stanice je přinášet
zábavu a důležité informace, a být příjemným společníkem po celý den.

Charakteristika programu
Hudebníformát
Hudební formát Hitrádia Magie je definován hudební skladbou, která se vybírá z období,
které odpovídá definované cílové skupině, a díky tomu je výběr skladeb z definovaného
období nadále „plovoucí", a je vždy koherentní se stanovenou cílovou skupinou. Je to dáno
tím, že je založen na kontinuálním testování, které umožňuje přizpůsobení se vkusu a
požadavkům posluchačů a zároveň j i m dává možnost podílet se na podobě vysílání. Výběr
skladeb zahrnuje široké období od cca 60. let až po současnost. Cílem hudebního formátu
Hitrádia Magie je maximální hudební pestrost a rozmanitost.
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Poměr české a slovenské hudební tvorby neklesne pod 10 %, což vyplývá ze struktury našich
posluchačů.

Programové schéma je profilováno především mluveným slovem, které odlišuje jednotlivé
programové

bloky

co do jejich

obsahu a zaměření. Poměr

mluveného

slova

v rozhlasovém vysílání se pohybuje v rozmezí 7-10 %.
Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií:
a)

reklama a marketing

b)

zpravodajství

c)

informace a servis

d)

zábava

Zpravodajství
Všechny zpravodajské relace bude obsahovat přehled nejdůležitějších zpráv z regionu, České
republiky i ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita,
aktuálnost, důvěryhodnost, srozumitelnost a vysoká informační hodnota poskytovaných
zpráv. Dle aktuální závažnosti a dění bude podřízen obsah i počet zpráv v jednotlivých
relacích událostem hodným zpravodajského

zřetelu. Každá zpravodajská relace bude

obsahovat předpověď počasí, obsahující podle potřeb veřejnosti i aktuální informace
0 meteorologických výstrahách.

Zpravodajské relace jsou vysílány ve všední dny každou hodinu od 6. do 17. hodiny včetně.
Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v době mezi 8. a 17, hodinou. Počet
víkendových zpravodajských relací a jejich umístění vychází z potřeb reakce na aktuálním
dění. V případě potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny
1 zpravodajské relace ve večerních a nočních hodinách (17:00-24:00), a to jednou v hodině,
vždy na jejím začátku.

Informace a servis
Servisní informace tvoří nedílnou součást vysílání. Nej častější servisní informace se týkají
informací o počasí včetně předpovědi pro celý den a dny následující (případně aktuálních
meteorologických výstrah). Tyto servisní informace jsou jednak součástí zpravodajských
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relací, a dále jsou pak vysílány v průběhu celého dne, a to formou jak samostatných relací, tak
formou moderátorských vstupů. Dalšími servisními informacemi mohou být dle potřeby
dopravní informace nebo či kulturní, společenské či sportovní.

Kontrolované programové prvky:
1. Poměr mluveného slova je v denním průměru 7-10 %.
2. Počet a umístění zpravodajských relací ve všední dny v čase od 9:00 do 17:00 jednou
v hodině. Víkendové zpravodajské relace v čase od 8:00 až do 17:00 včetně. Jejich počet a
umístění je dáno aktuálním děním.
3. Regionální informace zařazovány do zpravodajství dle míry aktuálních potřeb veřejnosti.
4. Servisní informace: každá hlavní zpravodajská relace obsahuje i servisní informace
o počasí.
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