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!ádáme o pro"et#ení neblahé situace v $eském rozhlase, kter% postupn& p#estává plnit svou ve#ej-
noprávní funkci.

V&81('*+/,
Obsahem spole!enského zadání média ve"ejné slu#by, v tomto p"ípad$ %eského rozhlasu, je podle zákona 

poctivá a objektivní publicistika a zpravodajství, kulturní tvorba jednak uchovávající klasická díla, jednak ob-
jevující nové tv&r!í po!iny. V neposlední "ad$ obsah vysílání zprost"edkovává dosa#ené poznání v oblasti v$dy 
a v'zkumu.

Politická publicistika a zpravodajství má zevrubn$ informovat a rozebírat konkrétní politické události. 
Sou!asn$ má umo#(ovat poslucha!&m utvá"et si vlastní názor a vytvá"et v poslucha!ích ú!inn' imunitní  
systém, kter' je ochrání p"ed manipulací, a to i cestou poctivého politického vzd$lávání.

V oblasti kultury pak poslucha!&m má %Ro zprost"edkovat kulturní d$dictví národní a sv$tové; objevovat 
novou tvorbu, v!etn$ té alternativní a z hlediska „poptávky“ zpravidla men)inové.

V oblasti v$dy a v'zkumu je #ádoucí, aby médium ve"ejné slu#by p"edev)ím vylo#ilo podstatu v$deckého 
poznání a jeho aplikaci tam, kde se stává nejen p"edm$tem odborn'ch debat, ale i politického usilování. I to 
je jedna z cest, jak budovat v poslucha!ích imunitu v&!i politické manipulaci, s ní# se práv$ v t$chto oblas-
tech zdánliv$ vzdálen'ch mohou setkat (energetická politika, politika #ivotního prost"edí, zdravotní politika  
a podobn$).

Z uvedeného úhlu pohledu tyto po#adavky nejvíce spl(ují (respektive spl(ovaly) v oblasti politického 
zpravodajství, publicistiky a politického vzd$lávání dnes ji# neexistující stanice %esko a *estka. V oblasti kul-
tury stanice Vltava a v oblasti v$deckého poznání rovn$# dnes ji# neexistující ve"ejnoprávní stanice Leonardo.

Pro takové stanice je p"ízna!ná relativn$ nízká poslechovost. V sou!tu vyjmenované stanice dosahovaly 
trvale denního poslechu zhruba sto a# sto dvacet tisíc poslucha!&. Oproti %eskému rozhlasu 2 (Praha) to p"ed-
stavuje zhruba t"etinu poslucha!&. Povrchní pozorovatel by tak mohl usoudit, #e tyto stanice jsou z hlediska 
poslucha!ského zájmu okrajové a pro svoji +nan!ní náro!nost neudr#itelné. Zcela p"itom takov' pozorovatel 
pomíjí skute!nost, #e se jejich p&sobení vyzna!uje multiplika!ním efektem, jeho# d&sledky lze vypozorovat 
pouze dlouhodob$ (r&st obecné vzd$lanosti, normotvorn' vliv na jazyk a politickou kulturu apod.). Pokud 
má efekt dosahovat o!ekávaného optima, je nezbytné u stanic takového druhu neslevovat z jejich programové 
náro!nosti. Proto máme povinnost p"ispívat na provoz rozhlasu formou koncesioná"sk'ch poplatk&. Ve"ej-
noprávní rozhlas je tak vyvázán z nezbytnosti klást na první místo postavení na rozhlasovém trhu (od n$ho# se 
u soukrom'ch rozhlasov'ch stanic odvíjí rozsah a objem inzerce, jediného jejich +nan!ního zdroje) a soust"e-
dit se p"edev)ím na obsah a nápl( spole!enské objednávky, závazn$ formulované zákonem. 

%esk' rozhlas musí obstát v o!ích )iroké ve"ejnosti. Proto vedle zmín$n'ch stanic provozuje i stanice vy-
cházející vst"íc momentální v$t)inové poptávce a v$t)inovému vkusu. Jsou to p"edev)ím Radio#urnál a Dvojka. 
První je zam$"ena na informování zábavnou a nep"íli) náro!nou formou (infotaiment) a po vzoru soukrom'ch 
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hudebních stanic usiluje o to poslucha!i poskytnout i tak zvan' kulisov' poslech. Druhá je zam$"ena na nená-
ro!nou zábavu. Ob$ stanice své denní poslucha!e v)ak po!ítají ne na desetitisíce, ale na statisíce.

T$chto n$kolik odstavc& pova#ujeme za nutné uvést úvodem, aby bylo zcela z"ejmé, z jak'ch pozic na)e 
úvahy vycházejí. 

A/!594%7 +*!5,8"
Sou!asné vedení %eského rozhlasu "ízené generálním "editelem Peterem Duhanem zcela ni!í to, co nejvíce 

odpovídá poslání %eského rozhlasu tak, jak jej ur!il zákonodárce. Zru)ení stanic %esko, *estka a Leonardo  
a jejich nahrazení podivnou programovou sm$sí, je# se v éteru prezentuje pod nenápadit'm názvem Plus, 
sv$d!í o tom, #e se vedení %Ro hrub$ proh"e)uje proti poslání %eského rozhlasu. Sv$d!í té# o odborné nezp&-
sobilosti vedení %Ro.

Jako dlouhodobí poslucha!i „mal'ch“ stanic %eského rozhlasu (%eska, Vltavy a *estky) jsme s obavami 
p"ijímali zv$sti o Duhanov$ plánu programov$ soust"edit vysílání %eska, *estky a Leonarda do jedné stani-
ce. A! laici v rozhlasové tvorb$, um$li jsme si p"esto p"edstavit, #e tento manévr m&#e mít své opodstatn$ní.  
Za ur!it'ch okolností mohlo opravdu dojít spojením t$chto t"í stanic k v'raznému synergickému efektu,  
k prohloubení programové nabídky sm$rem k je)t$ v$t)í kvalit$ a s potenciálem a# sto tisíc denních  
poslucha!&. 

Byli jsme zklamáni, kdy# %esk' rozhlas v b"eznu 2013 uvedl do éteru novou stanici. P"edev)ím nás zasko-
!ila programová skladba. Bylo patrné, #e jejím tv&rc&m v&bec ne)lo o zv')ení kvality programu, ale o pouhé 
podbízení se poslucha!&m ve snaze se vlichotit povrchností a polobulvárním v'b$rem témat. Nechápali jsme 
zejména, pro! %esk' rozhlas zam$stnává tolik odborník& na marketing. Start stanice byl provázen za!áte!nic-
k'mi chybami. Vedení nap". zcela ignorovalo, #e p"i zm$n$ nabídky nelze eliminovat #ivou kmenovou poptáv-
ku. Ta je p"ece základem i poptávky budoucí a zdrojem jejího roz)i"ování. Vedení tak dosáhlo toho, #e mnozí 
kmenoví poslucha!i *estky a %eska, tvo"ící spolehlivé poslucha!ské jádro intelektuáln$ orientované stanice, 
jednodu)e ode)li.

Nejvy))í poslechovost b'valé *estky zaznamenával po"ad Názory a argumenty. Jím *estka své ve!erní  
vysílání za!ínala a ten také z&stal z p&vodního vysílání Svobodné Evropy. Stejn' formát, stejn' rozsah, zlaté 
marketingové pravidlo. Co si ale máme myslet o dne)ních programov'ch tv&rcích, kte"í ze zcela nepochopi-
teln'ch d&vod& tento vlajkov' po"ad s tradici n$kolika desítek let, jedin' svého druhu na !eském rozhlaso-
vém  trhu, zkrátili o dvacet minut a umístili kdesi uprost"ed vysílání? V'sledek je z"ejm'. Podle posledních 
pr&zkum& poslechovosti po!et denních poslucha!& stanice Plus, místo aby v d&sledku programové synergie 
narostl, klesl na t"etinu po!tu v)ech t"í zlikvidovan'ch stanic.

To je jen jeden p"íklad. Mohli bychom se rozepisovat o poklesu úrovn$ zpráv i o jin'ch po"adech. Hod-
nocením po"ad& se na podzim 2013 zab'val Klub p"átel *estky – viz zde. Tento trend dodr#ují i programové 
zm$ny platné od 2. ledna 2014.

Stanice Plus se vlivem programového schématu a zásah& do jeho napl(ování stala obsahov$ plochou,  
v n$kter'ch p"ípadech doslova zhloupla, co# samo o sob$ je v'raz toho, jak si nevá#í %esk' rozhlas kmenov'ch 
poslucha!& zru)en'ch stanic, poslucha!& vyzna!ujících se vysok'mi nároky na intelektuální úrove( a kvalitu 
vysílání.
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%esk' rozhlas kdysi p&sobil i jako spolutv&rce normy obecn$ u#ívané !e)tiny a byl nositelem její kvalitní 
a nápadité podoby. Klí!ovou sou!ástí noviná"ské úrovn$ nebylo napsat !lánek, zprávu, ale opat"it je stru!n'm, 
jazykov$ kvalitním a podstatu postihujícím titulkem. Toté# platí i o názvech po"ad&. Jak' asi m&#e mít vliv  
název jednoho z nábo#ensk'ch po"ad&  Zaost"eno na du)i? Má rozebírat duchovní podstatu víry? Neznámí 
lidoví auto"i ran$ novov$ké skladby Hádala se du)e s t$lem se musejí hr&zou obracet v hrob$.

Po roce 1989 se %esk' rozhlas vzpamatovával z ran, které mu u)t$d"ila husákovská normalizace. Díky 
jeho prvnímu "editeli Vlastimilu Je#kovi se zbavil dosavadního centralistického uspo"ádání a pyramidálního 
"ízení, v n$m# jednotlivé programové segmenty byly soust"ed$ny do tak zvan'ch redakcí. Postupn$ vznikaly 
samostatné stanice s vlastním "ízením, s vlastní personální a programovou pravomocí, zejména pak s vlastním 
rozpo!tem. Jím mohly do p"id$lené v')e podle obecn$ stanoven'ch pravidel nakládat. Vedení rozhlasu v!etn$ 
odborn'ch "editel& tu sehrávalo roli metodického, av)ak ne faktického "ízení. Tak byla p"irozen'm zp&sobem 
jednotliv'm stanicím zaji)t$na jejich redak!ní nezávislost, nezbytná podmínka pro svobodu slova a svobodu 
tv&r!í, Podmínka, bez ní# je existence ve"ejnoprávního rozhlasu nemá smysl.

Pod vedením Petera Duhana probíhá protib$#n' proces. Jednotlivé programové segmenty jsou vyvád$ny 
ze stanic a soust"e,ovány do tak zvan'ch center – obdoba kdysi tak proslulého redak!ního systému. Stanice 
samy se dostaly do postavení subjekt&, které sice mají naplnit programové schéma (mimochodem nadikto-
vané shora, bez mo#nosti jakékoli, by- sebemen)í, korekce), cestou „objednávek“ sm$rovan'ch jednotliv'm 
centr&m. Tv&rci v centrech – a- u# jde o zpravodajce, publicisty, dokumentaristy !i reportéry – jsou tak zcela 
odd$leni od stanice, pro ni# vykonávají práci, a stanice nemá nejmen)í )anci jejich práci jakkoli koordinovat !i 
do ní jakkoli zasahovat. „Tv&r!í“ !innost se odehrává v centru bez ohledu na názor vedení stanice, bez vazby na 
ráz dané stanice. Uveden' systém by mo#ná nalezl své opodstatn$ní, kdyby stanice vládly alespo( +nancemi, 
jimi# se kryje jejich programová v'roba, a ony rozhodovaly, zda ten !i onen produkt zakoupí a kolik za n$j 
zaplatí. Jen#e Duhanovo vedení je nejen p"ipravilo o tv&r!í t'my, ale i o +nan!ní prost"edky.

Stanice se staly vyprázdn$n'mi entitami, zbavené fakticky (by- formáln$ ne) práva do vlastní programové 
nápln$ mluvit. A to jak z hlediska jejího koncipování, tak z hlediska jejího konkrétního napln$ní. Jediné, co je 
jim ponecháno, je odpov$dnost za obsah vysílaného.

Provedená centralizace nejen vyprazd(uje ducha %eského rozhlasu. P"ipravuje stanice o jejich svébyt-
n' programov' ráz a o ur!itou programovou konzistenci Jde tu i o útok na svobodu slova a svobodu tv&r!í.  
Zlikvidovala zbytky redak!ní nezávislost jednotliv'ch stanic %eského rozhlasu a vytvo"ila prostor pro ne#á-
doucí zasahování do programu shora. 

Jako dlouholetí poslucha!i %eského rozhlasu samoz"ejm$ známe i redaktorskou práci Petera Duhana  
za mikrofonem. A! nejsme odborníky, pouze zainteresovan'mi poslucha!i, opakovan$ nás p"esv$d!oval, #e  
v konkurenci s redak!ními kolegy *estky pat"í mezi podpr&m$r a podle toho vypadaly i jeho tv&r!í v'kony. 
Daly se nanejv') p"etrp$t. Skute!nost, #e jako noviná" pat"il mezi podpr&m$r, nijak nevylu!uje, #e jako mana-
#er se mohl za"adit naopak mezi )pi!ku. Ve vedení *estky se dle na)eho názoru nedopustil vá#n'ch pochybení. 
Dokonce z jeho iniciativy vznikl Klub p"átel *estky a my se mohli setkávat bezprost"edn$ s tv&rci, s nimi# jsme 
se do té doby znali jen z éteru. Do jaké míry je s to zvládat vrcholné funkce v %eském rozhlasu si mohl navíc 
vyzkou)et v roli programového "editele a prozatímního generálního "editele. O to v$t)í bylo na)e zklamání, 
kdy# byl s kone!nou platností p"edchozí Radou %eského rozhlasu potvrzen ve funkci generálního "editele.
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Zneklidnila nás u# skute!nost, #e krátce po jeho nástupu z %eského rozhlasu ode)la Hana Hikelová, jeho 
konkurentka na funkci generálního "editele, vynikající rozhlasovou redaktorka a reportérka. Zaslou#ila se  
o vznik a rozvoj zpravodajské stanice %esko. Duhan&v p"edch&dce Václav Kasík nikdy nelikvidoval svoji kon-
kurenci, je# si dovolila stejn$ jako on ucházet se o funkci generálního "editele. U Václava Kasíka jsme nikdy 
nezaznamenali, #e by bránil redak!ní nezávislosti uvnit" %eského rozhlasu. Personální politika nového vedení 
%Ro je sly)et – z éteru tém$" nebo zcela mizí hlasy dlouholet'ch p"isp$vatel& *estky a Svobodné Evropy (Karel 
Wichs, Goranka Oljaca, Radko Kubi!ko), jako by se n$komu stali nepohodln'mi.

Za dva roky svého p&sobení v roli generálního "editele je Peter Duhan odpov$dn' za programové vy-
prázdn$ní rozhlasu. Ukázal, #e není schopen obklopit se alespo( kompetentními spolupracovníky. Sv$d!í  
o tom vysoká .uktuace v nejvy))ích funkcích rozhlasu. Za dva roky má rozhlas u# druhého personální "edite-
le, co# nepochybn$ podlamuje jakoukoli snahu o smysluplnou personální politiku dovnit" organizace. Má u# 
druhého programového "editele (nám$stka), co# sv$d!í o programové bezradnosti nejvy))ího vedení rozhlasu. 
Za tyté# dva roky rozhlas u# pot"etí m$ní "editele odpov$dného za provoz a ekonomické "ízení, co# vyvolává 
obavy z toho, jak je nakládáno s pen$zi koncesioná"&, tedy s pen$zi ve"ejn'mi, nad nimi# má jako první bdít 
Rada %eského rozhlasu.

Organiza!ní centralizace rozhlasu je provázena i centralizací +nan!ních prost"edk&. Programová nezávis-
lost (samoz"ejm$ v p"edem vymezen'ch formátov'ch hranicích) jednotliv'ch stanic %eského rozhlasu byla v 
dobách "editelování Václava Kasíka podtrhována jejich +nan!ní nezávislostí. Ka#dá stanice disponovala vlast-
ním rozpo!tem a p"i respektu obecn'ch pravidel rozpo!tování v rozhlase mohl )éfredaktor stanice pru#n$ 
reagovat na stávající napl(ování programu, pop"ípad$ na tv&r!í podn$ty, program obohacující i z hlediska 
ekonomického. Duhanov'm p&sobením se stal z hlediska "ízení stanice „pát'm kolem u vozu“.

Decentralizace +nancování programu byla do ur!ité míry i zárukou )ir)í kontroly nad u#itím získan'ch 
+nan!ních prost"edk& a bránila jejich p"ípadnému vrchnostenskému zneu#ití, pop"ípad$ rozkrádání. Zp$tná 
centralizace naopak zp&sobuje, #e +nancování programu %eského rozhlasu je zcela nepr&hledné. Je v rukou 
n$kolika málo jedinc& z vrcholného vedení rozhlasu a vzhledem k d&vodn'm obavám o jejich odborné zp&so-
bilosti je na míst$ i obava ze zneu#ití jimi vytvo"ené situace. Na)i obavu dokládá skute!nost, #e po zru)ení t"í 
stanic (*estka, %esko, Leonardo) u)et"ené +nance zmizely neznámo kde. Rozhodn$ se nestaly zdrojem posílení 
programové tvorby nové stanice Plus, jak bylo slíbeno v radou schválené koncepci. Podle na)eho odhadu ná-
klady na program této stanice by se nem$ly pohybovat o mnoho v')e, ne# !inily náklady na program zru)ené 
*estky. 

Skute!nost, #e v dob$, kdy %esk' rozhlas rozjí#d$l novou stanici Plus, sou!asn$ p"istoupil k vytvá"ení nové 
zna!ky (loga) – k tak zvanému rebrandingu – na)i obavu o nakládání s +nan!ními prost"edky koncesioná"& 
jenom prohlubuje a podtrhuje. Tato akce, není jen v'm$nou zna!ky, ale vyvolává postupn$ dal)í a dal)í inves-
ti!ní a provozní náklady sahající do v')e n$kolika desítek milión& korun. Jestli#e p"ed zhruba dvaceti lety %es-
k' rozhlas zm$nil svoji obchodní zna!ku (logo), dalo se to vysv$tlit tím, #e se cht$l od"íznout od své neblahé 
minulosti. D&vod, pro! %esk' rozhlas, medium ve"ejné slu#by, které své postavení na trhu má stvrzovat tím, #e 
plní spole!enskou zakázku, ukotvenou v zákonu o %eském rozhlase, totáln$ zm$nil svoji zna!ku, je z hlediska 
marketingového a ekonomického zcela nepochopiteln'. Vyvolává dohady o mo#ném „tunelu“ uvnit" +nancí 
rozhlasu.
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Povinností Rady %eského rozhlasu je p"edev)ím dohlí#et nad "ádn'm u#itím pen$z rozhlasov'ch konce-
sioná"&, tedy pen$z ve"ejn'ch. Pokud v)ak Rad$ unikají skute!nosti, jich# se dot'káme v tomto dopise, pak 
je z"ejmé, #e si neplní svoji základní povinnost. Toti# hájit zájmy koncesioná"& a bránit managementu v jeho 
mo#ném úsilí si Rozhlas „privatizovat“.  Samoz"ejm$, #e Rada má daleko více informací, ne# bychom m$li 
)anci získat my. Máme-li v)ak podez"ení u# na základ$ toho, co víme, #e se v Rozhlase v dané chvíli d$je, #e ze 
strany vedení %eského rozhlasu v !ele s Peterem Duhanem jde v tom lep)ím p"ípad$ o naprostou odbornou 
nezp&sobilost, a to jak v oblasti "ízení programu, tak i v oblasti "ízení +nan!ního, vedoucí k programovému 
i ekonomickému propadu rozhlasu, a v tom hor)ím p"ípad$ o zl' úmysl si rozhlas „privatizovat“, pak pln'm 
právem o!ekáváme, #e Rada na)e obavy ve"ejn$ a p"esv$d!iv$ rozpt'lí, anebo zasáhne v zájmu koncesioná"& 
v&!i vedení rozhlasu a zabrání tak je)t$ hor)ím následk&m.

!ádáme o odpov&' na tuto kritiku a pro"et#ení podn&t(.

V Praze dne  14. ledna, 2014

V%bor spolku SLOVO O SLOV):

Jan Payne jan.payne@volny.cz

Zden&k *e#icha kytka1907@post.cz 

Josef Zemek zemkuv@seznam.cz

Milan Halu"ka Milan5652@seznam.cz


