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1. Historie karlovarského rozhlasového vysílání

Rok 1954 – v Karlových Varech zpravodaj s technikem – informoval o 

veškerém dění na Karlovarsku pro stanici Plzeň a národní vysílání ČSRo.

50. léta – v centru Karlových Varů (na Staré louce) otevřel ČSRo budovu –

dvě studia a ubytování pro hosty – služební účely a rekreační pobyty.

Studio v KV nikdy nefungovalo jako samostatná stanice – v 70. letech sice 

došlo k rozšíření počtu hodin vysílání pro KV region – odbavováno z Plzně.

Rok 1992 – budova v Karlových Varech byla ČSRo prodána a tři redaktoři 

se přemístili do přízemního pronájmu blízko lázeňského centra.

Rok 2006 – ČRo koupil a zrekonstruoval stávající budovu v Zítkově ulici –

začátek samostatného odpojovaného vysílání pro KV kraj (po-pá 4 hod/den)
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2. Současný stav vysílání ČRo Plzeň na Karlovarsku

Karlovarské studio ČRo – Zítkova ulice (zázemí pro cca 20 pracovníků).

Zprávy z Karlovarského kraje jsou nyní vysílány ČRo Plzeň společně se 

zprávami z Plzeňského kraje každý den od 5:00 do 19:00 hodin. 

Samostatné karlovarské vysílání v současné době probíhá ve všedních 

dnech v čase 14-16. Vybrané pořady (středeční rozhovory s hosty) jsou 

pravidelně zařazovány do vysílání ČRo Plzeň (společné pro oba kraje).

Karlovarský kraj: 304 000 obyv. – tři okresy: Karlovy Vary, Cheb a Sokolov.

Dostatek námětů, témat a tipů do vysílání – i v tomto regionu existuje určitý 

patriotismus lidí v místě, kde žijí – to je třeba v samostatném vysílání využít.

Poslechovost ČRo Plzeň v KV kraji – poslední průzkum Radio Projektu: 

ČRo Plzeň na 7. místě – lepší výsledky mají privátní konkurenční stanice: 

Rádio Blaník (ex Rádio Egrensis), Country rádio, Rádio Impuls.
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2. Současný stav vysílání ČRo Plzeň na Karlovarsku
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Vývoj poslechovosti ČRo Plzeň v Karlovarském kraji

(sloupec ukazuje denní poslechovost v tisících posluchačů):



2. Současný stav vysílání ČRo Plzeň na Karlovarsku

Dochází k úbytku posluchačů ČRo Plzeň v Karlovarském kraji – na jedné 

straně tím regionální stanice ČRo Plzeň kopíruje poklesy všech středně 

silných regionálních hráčů na rozhlasovém trhu, na straně druhé zjevně sílí 

tendence posluchačů mít a ctít značku spojenou s místem, kde žijí.

Vysílače:

Mariánské Lázně (Dyleň) 100,8 FM – výkon: 1 kW

Jáchymov (Klínovec) 103,4 FM – výkon: 1 kW

Sokolov (Na ovčárně) 98,2 FM – výkon: 400 W 

Cheb (Špitálský vrch) 89,5 FM – výkon: 50 W

Aš (Háj) 96,7 FM – výkon: 200 W

Karlovy Vary (Tři kříže) 91,0 FM – výkon: 1 kW
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3. ČRo Karlovy Vary – nově pro Karlovarský kraj

Specifičnost a přidaná hodnota samostatného karlovarského vysílání a 

vytvoření značky Český rozhlas Karlovy Vary je odvozena od 

předpokládané situace publika v Karlovarském kraji a jeho schopnosti 

identifikovat se s určitým univerzem hodnot, které lze definovat jako 

regionální patriotismus.

Vznik ČRo Karlovy Vary je šancí k obohacení nabídky posluchačům / 

oživení tamního trhu. Samostatné vysílání ČRo Karlovy Vary má zcela jistě 

určitý posluchačský potenciál.

Růstová opatření budou naplněna při dodržení tří základních podmínek:

 udržení kvalitního pokrytí signálem stanice v Karlovarském kraji

 personální navýšení kapacit (na stanici i v redakci zpravodajství)

 masivní marketingová podpora značky a produktu ČRo Karlovy Vary

31.10.2018 8Jan Menger



4. Program samostatného vysílání ČRo Karlovy Vary

Postupné prolínání programu ČRo Plzeň a ČRo KV – evoluční přístup.

V I. fázi (od 1. 11. 2018) bude ČRo KV vysílat samostatně zpravodajské 

relace (denně 5-19), servisní rubriky (doprava, počasí, kulturní tipy) a tyto 

všednodenní bloky: Dobré ráno (5-9) a Dobré odpoledne (14-16).

Ve II. fázi (od 1. 4. 2018) se pak přidají víkendové bloky (5-9 a 14-16) a ve 

III. fázi (od 1. 9. 2018) dopolední vysílání vč. pravidelné poradny.

Všechny fáze zahrnují oddělenou identifikaci ČRo Plzeň/ČRo Karlovy Vary.

Samostatné zprávy

Zpravodajské relace budou vysílány v plném rozsahu na obou okruzích 

(ČRo Plzeň i ČRo KV) odděleně – denně od 5:00 do 19:00 – to umožní 

maximální míru specifikace zpravodajství dle místních potřeb.
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4. Program samostatného vysílání ČRo Karlovy Vary

Programové schéma – I. fáze

00:00-05:00 a 19:00, resp.19:30-24:00 – společné vysílání RS ČRo

Všední dny

05:00-09:00 Dobré ráno z Karlových Varů (samostatné vysílání ČRo KV)

09:00-12:00 Poradna + Dobré dopoledne (společně s ČRo Plzeň)

12:00-13:00 Písničky na přání (společně s ČRo Plzeň)

13:00-14:00 Česko – země neznámá (síťový pořad)

14:00-16:00 Dobré odpoledne (samostatné vysílání ČRo KV)

16:00-17:00 Humoriáda (síťový pořad)

17:00-18:00 Písničky na přání (společně s ČRo Plzeň)

18:00-19:00 Co vás zajímá – diskusní pořady (společně s ČRo Plzeň)

19:00-19:30 Špalíček lidových písní (společně s ČRo Plzeň)
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4. Program samostatného vysílání ČRo Karlovy Vary

Víkendy

05:00-09:00 Dobré ráno, západní Čechy (společně s ČRo Plzeň)

09:00-10:00 So - Mezi nebem a zemí (síťový pořad)

Ne - Dobré dopoledne (společně s ČRo Plzeň)

10:00-12:00 So - Hobby magazín (síťový pořad)

Ne - Pochoutky (síťový pořad)

11:00-12:00 Dobré dopoledne (společně s ČRo Plzeň)

12:00-13:00 Písničky na přání (společně s ČRo Plzeň)

13:00-14:00 Posezení v divadle Alfa (společně s ČRo Plzeň)

14:00-16:00 Dobré odpoledne (společně s ČRo Plzeň)

16:00-17:00 Hvězdné návraty (síťový pořad)

17:00-18:00 Blahopřejeme písničkou (společně s ČRo Plzeň)

18:00-19:00 Literární magazín/Kultura v západních Čechách

(společně s ČRo Plzeň)
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4. Program samostatného vysílání ČRo Karlovy Vary

V programu ČRo Karlovy Vary budou zatím zařazeny dva stěžejní 

autonomní bloky – ranní a odpolední – v těchto časech se efektivně uplatní 

materiály s regionálním/lokálním původem a zaměřením. Mimo síťových 

pořadů budou sdíleny krajově nevyhraněné univerzální programové prvky. 

Pořady Dobré dopoledne, Poradna, Co vás zajímá a Písničky na přání 

budou prozatím vysílány společně pro oba okruhy – důvodem je mj. spojení 

těchto pořadů s výraznými moderátorskými osobnostmi a jejich celková 

obliba u stávajícího publika.

Zpravodajské relace budou vysílány na obou okruzích odděleně, což 

znamená pro karlovarský region přinášet aktuální zprávy od 5:00 do 19:00 

ve všední dny i o víkendech.

Od 1. 11. 2018 bude zajištěna oddělená identifikace ČRo Plzeň/ČRo KV.
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5. Lidské zdroje, náklady

V ČRo Karlovy Vary je pro rok 2019 plánováno 13 zaměstnaneckých pozic,

V karlovarské redakci Zpravodajství 5 zaměstnaneckých pozic.

Na tvorbě programu se budou podílet i externí spolupracovníci (honoráře).
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Rozpočet 2019 – plán – návrh ČRo KV (97122)

**    Náklady na materiál 120 

**    Náklady na služby 1 500

**    Náklady na provoz 40 

**    Osobní náklady 6 350

**    Daňové náklady 0

**    Ostatní provozní náklady 0 

**    Nedaňové náklady 20 

***   PROVOZNÍ NÁKLADY 8 030

****  EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM 8 030

údaje v tis. Kč



6. Příležitosti

 rozšíření veřejné rozhlasové služby v rámci regionální sítě ČRo

 zvýšení objemu informací/zpráv o Karlovarském kraji, lepší zacílení na 

potřeby a preference posluchačů

 jednoznačné vyhranění bývalého společného vysílání pro západní Čechy 

na oba kraje: Karlovarský a Plzeňský – kvalitnější, lépe zacílený program

 možnost větší kompaktnosti obou programů, snazší identifikace pro 

posluchače, lepší zacílení promotion

 dobře využít historického spuštění samostatné stanice ČRo Karlovy Vary 

a získat nové posluchače a tak se prosadit v konkurenci privátních stanic

 personální posílení studia a zpravodajské redakce v Karlových Varech

 plná profesní a technická připravenost studia na samostatné vysílání 

(kvalitní personál, vysílací technika, vyhovující prostory)

 zachována programová, organizační a technická pomoc od ČRo Plzeň

31.10.2018 14Jan Menger



7. Ohrožení

 snaha o rozvoj karlovarského studia v prostředí již rozděleného 

„zakonzervovaného“ trhu – silná pozice privátních stanic v KV kraji

 možné rozladění u tradičnějšího publika – absence osobností 

plzeňského rozhlasu ve vysílání ČRo Karlovy Vary – nutnost postupného 

(nikoli skokového) prolnutí programového odpojování obou stanic

 omezené množství finančních prostředků na kvalitní promo kampaň ke 

startu nového projektu

 omezený počet zaměstnanců ve studiu a redakci Karlovy Vary, bez 

možnosti větší vzájemné zastupitelnosti

 letitý návyk celé řady posluchačů z Karlovarska sledovat stanici ČRo 

Plzeň – nedostatečné pokrytí Tachovska signálem ČRo Plzeň
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8. Závěr

Program, technické zajištění, lidské zdroje, 
finanční prostředky, marketingová komunikace 
– vše je připraveno na ostrý start 1. 11. 2018.
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Český rozhlas | Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 | www.rozhlas.cz

Děkuji za pozornost.


