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Regionální vysílání ČRo – základní charakteristika

14 regionálních stanic – jejich působnost vychází z územně-správního 

uspořádání ČR (v regionech pracuje cca 1/3 všech zaměstnanců ČRo).

Regionální stanice ČRo = otisk daného regionu ve vysílání.

Příslušná regionální stanice by měla být rádiem, které žije se svými 

posluchači, zprostředkovává život v regionu.

Do programu regionálních stanic ČRo jsou zařazovány:

regionální informace, příběhy zajímavých regionálních osobností, 

regionální místopis, užitečné poradny s místními odborníky, pozvánky na 

kulturní a společenské akce, přímé přenosy z terénu, koncerty 

regionálních kapel a interpretů, populárně-naučné pořady, tematické 

magazíny, umělecké slovesné pořady věnované regionálním autorům a 

hudební speciály reflektující regionální specifika
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Regionální vysílání ČRo – programové pilíře

RS ČRo nabízejí program založený na následujících pilířích:

 informace (regionální zpravodajství a publicistika, počasí, doprava, 

kultura, sport)

 servisní poradny (finanční a právní poradenství, spotřebitelská témata, 

zdraví, životní styl, hobby – orientace na běžné každodenní problémy 

posluchačů a nabídka pomoci při jejich řešení – užitečnost)

 podpora kulturní identity regionu (místopisné pořady, medailony 

regionálních osobností, historie a současnost významných regionálních 

značek, regionální gastronomie, přímé přenosy z významných regionálních 

akcí, koncerty regionálních interpretů, umělecké slovesné pořady 

reflektující regionální tvůrce, specializované hudební pořady atp.)

 zábava (talk show, písničky na přání, speciální zábavné pořady)

 interaktivita (kontakt s posluchačem – Noční linka, soutěže, poradny atp.)
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Regionální vysílání ČRo – cílová skupina

 cílová skupina: střední a starší generace (50+) – většinový posluchač žijící na 

venkově (obce do 5 tis. obyvatel) nad 60 let s mírnou převahou žen; posluchači 

krajově vyhranění, orientují se na místní dění, resp. na informace z regionu, ve 

kterém žijí; ve srovnání s ČRo Dvojka je posluchač více usedlý, konzumní a 

méně vzdělaný, preferuje soukromí a rodinu, má výrazně menší zájem o 

náročné mluvené slovo, preferuje více hudební a zábavný charakter vysílání; 

rádio poslouchá především doma; ostatní typy médií = TV, tištěná média
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Regionální vysílání ČRo – formát stanic

Formát: kombinace proudového a titulkového vysílání (Schlager/Variety)

Mluvené slovo/hudba = 40/60; Hudba – česká/zahraniční = 75/25

Hudební formát: Schlager/Melodie – důraz na domácí produkci – české 

písničky, které si zazpíváte – pop, country, folk, folklórní hudba, dechovka; 

specializované hudební pořady, natáčení/živé vysílání koncertů
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Regionální vysílání ČRo – hlavní cíle roku 2020

Podpora slovesné a hudební výroby pro regionální stanice →

vznik nové historické populárně-naučné rubriky „Návraty do 

minulosti“ (v průběhu roku 2020) + seriál o historii a současnosti 

lázeňství v České republice „Léto v lázních“ (červenec a srpen 2019) 

+ folklorní prvovýroba (rozšíření v ČRo Zlín – zatraktivnění formátu 

„lidového a folklorního vysílání“ s akcentem na region)

Regionální zpravodajství – při tvorbě zpravodajských relací 

dodržovat tzv. Harrachovské artikuly – úzká spolupráce regionálních 

stanic ČRo a Zpravodajství – výjezdy do regionů

Vysílací manuál regionálních stanic ČRo – kontrola jeho dodržování –

jednotná pravidla používání znělkové grafiky a selfproma – dokončit ve 

všech RS ČRo
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Regionální vysílání ČRo – hlavní cíle roku 2020

Rozšíření samostatného vysílání ČRo Karlovy Vary (všednodenní 

dopoledne) a ČRo Zlín (víkend odpoledne) (II.Q 2020)

Klást důraz na domácí hudební produkci → podpora claimu: 

„České písničky, které si zazpíváte“ – vznik nové rubriky „České 

hudební legendy“ + „Slavíci v krabici“ (I.Q 2020)

20. výročí vzniku stávajících krajů České republiky – pokrytí ve 

vysílání jednotlivých regionálních stanic + ve dvou síťových pořadech:

 Pochoutkový rok – tradiční krajové speciality

 Výlety – Krajská nej

75 let od skončení II. světové války – vzpomínky na související 

historické události v jednotlivých krajích ČR (II.Q 2020)
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Regionální vysílání ČRo – hlavní cíle roku 2020

Hobby magazín – speciální živé vysílání + celodenní program na pódiu 

→ Flora Olomouc, Země živitelka, Zahrada Čech

Volby do krajských zastupitelstev + 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Regionální rozhlasová výročí v roce 2020:

ČRo Hradec Králové *75, ČRo České Budějovice *75

Podporovat aktivity na webu a sociálních sítích (audio, foto, video) –

propojení vysílání s weby regionálních stanic ČRo – více uzpůsobovat 

obsah webů preferencím jejich návštěvníků (v průběhu roku 2020)

Rekonstrukce další části budovy ČRo Brno + rekonstrukce nové 

budovy ČRo Olomouc (v průběhu roku 2020)
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Regionální vysílání ČRo – síťové projekty 2020

Realizace společných síťových projektů regionálních stanic ČRo:

 Xaver na cestách – vysílání z regionálních stanic ČRo (I.Q 2020)

 Jaro na zahradě – soutěž o zahradní techniku (duben 2020)

 Humoriáda na cestách – výjezdy za posluchači – druhá vlna 

(květen-červen 2020)

 Léto v lázních – speciální rubrika představující vybraná lázeňská 

města v ČR + soutěž o lázeňské pobyty + devět víkendových 

přímých přenosů z vybraných lázní ČR (červenec-srpen 2020)

 Natankujte zadarmo s Českým rozhlasem XY – soutěž o pohonné 

hmoty (září 2020)

 Pochoutkový rok – finále (listopad-prosinec 2020)

 České Vánoce s Českým kaprem – soutěž o kapry a vánoční 

stromečky (prosinec 2020)
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Regionální vysílání ČRo – síťové projekty 2020
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Regionální vysílání ČRo – síťové projekty 2020
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Regionální vysílání ČRo – spokojení posluchači
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Regionální vysílání ČRo – spokojení posluchači
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Tematické okruhy ve vysílání RS ČRo na rok 2020

20 let od vzniku „novodobých“ krajů v ČR

Zemědělství – vliv teplotních extrémů a sucha na zemědělskou 

produkci + lesní hospodářství – sledování důsledků kůrovcové kalamity

Doprava – dopravní obslužnost v regionech, výstavba a modernizace 

dálnic, opravy silnic, výstavba obchvatů měst, modernizace železničních 

tratí (výluky železniční dopravy), parkovací zóny ve velkých městech

Zdravotnictví – rozsah zdravotní péče v jednotlivých krajích s ohledem 

na nedostatek lékařů a kvalifikovaného zdravotnického personálu

Vliv zavádění bezdoplatkových zón ve městech a obcích na eliminaci 

tzv. obchodu s chudobou
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Tematické okruhy ve vysílání RS ČRo na rok 2020

Nedostatečná finanční gramotnost, dluhová zatíženost, exekuce 

obyvatel

Školství – problematika učňovského školství ve vztahu k absenci 

řemeslníků na pracovním trhu

Senioři – stárnutí populace, postavení seniorů ve společnosti, 

dostupnost a kvalita domovů pro seniory a pečovatelských služeb, 

aktivní život seniorů, generační solidarita

75 let od skončení II. světové války – vzpomínky na související 

historické události v jednotlivých krajích

Volby do krajských zastupitelstev + 1/3 Senátu Parlamentu ČR
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Tematické okruhy ve vysílání RS ČRo na rok 2020

Reflektování významných celostátních a regionálních výročí:

100 let od vzniku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)

135 let od otevření Rudolfina

170 let od otevření Negrelliho viaduktu

600 let od bitvy na Vítkově + založení města Tábor

610 let od dokončení Staroměstského orloje

400 let od bitvy na Bílé hoře

20 let Národního parku České Švýcarsko

100 let od připojení Hlučínska k Československu

90 let Nové radnice v Ostravě i legendárního OD Ostravica

30 let Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví 

100 let Českého (dnes Moravského) divadla Olomouc

70 let Velké ceny ČR silničních motocyklů

150 let od uvaření první várky piva v Plzni v pivovaru Gambrinus
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Tematické okruhy ve vysílání RS ČRo na rok 2020

Reflektování významných celostátních a regionálních výročí:

Kulatiny/půlkulatiny:

Karel Čapek, Božena Němcová, Jan Werich, T. G. Masaryk, Jiří z 

Poděbrad, Jiří Voskovec, Jan Hus, Vlastimil Brodský, Rudolf 

Hrušínský, Dana Medřická, Jiří Sovák, Miloslav Šimek, Ota Pavel, 

Milan Lasica, Pavel Pafko, Jitka Molavcová, Oldřich Kaiser, Karel 

Šíp, Jaroslav Uhlíř, Hana Maciuchová, Jana Brejchová, Ivan Hlinka, 

Věra Martinová, Blanka Bohdanová, Václav Vorlíček, Jitka 

Zelenková, Petr Čepek, Petr Haničinec, Pavel Trávníček, Josef 

Vinklář, Adolf Loos, Vladimír Machonin
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