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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

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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Vývoj vybraných typů pořadů u publika regionálních stanic ČRo (WR) 2015-2018

Zprávy z regionu, kde žiji

 Dopravní zprávy

Zábavné pořady (scénky, vtipy)

Informace a poradny pro spotřebitele

Písničky na přání

Pořady o zdraví

Pořady o hobby (zahrádkářství, kutilství,
volný čas)

 Pořady o jídle a vaření

Moderované bloky písniček a slova, 
„proudy“

 Zábavně vedené rozhovory s hosty (talk
show)

Telefonické vstupy a názory posluchačů



Regionální vysílání ČRo – novinky – jaro 2019

COUNTRY DOSTAVNÍK MIRKA ČERNÉHO │ po-pá 21-22

 Vaše oblíbené rádio myslí i na milovníky country
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Regionální vysílání ČRo – novinky od 3. 6. 2019

XAVER A HOST │ po-pá 13-14

 rozhovory, které mají šťávu (hosté: známé osobnosti)
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Regionální vysílání ČRo – novinky od 3. 6. 2019

DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ IVY HÜTTNEROVÉ │ 2-krát denně

 rady do domu i do života (rubrika – max. 2 minuty)
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Regionální vysílání ČRo – novinky od 1. 7. 2019

VÝLETY S PAVLEM KUDRNOU │ so-ne 13-14

 tipy na zajímavé výlety napříč ČR + týdenní soutěž
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Regionální vysílání ČRo – programové speciály

LÉTO S HUMORIÁDOU │ červenec – září 2019

 scénky, medailony, soutěž o kalendář Humoriáda 2020, 

Humoriáda na cestách – výjezdy do všech krajů ČR
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Regionální vysílání ČRo – programové speciály

FENOMÉN KAREL GOTT │ 1. 7. – 14. 7. 2019

 rubrika – spolupracovníci, rozhovor Xaver, soutěž o CD, 

duety, přání kolegů a posluchačů, Hvězdné návraty
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Regionální vysílání | Český rozhlas | Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

tel.: 221 551 220 | e-mail: jan.menger@rozhlas.cz | www.rozhlas.cz

Děkuji za pozornost.

Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo

(tel.: 602 694 604; e-mail: jan.menger@rozhlas.cz) 


