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RTA Holding – celoplošná síť 

regionálních televizí

 Společnosti uskupení  RTA Holding představují 
největší síť regionálních televizí v ČR. Ovládají 
regionální vysílání na sdílených frekvencích s TV 
Prima (zasahuje téměř 50 % území a 50 %, tj. 5 312 
000 obyvatel ČR). 

 RTA Holding je držitelem dalších dvou celoplošných 
licencí (100 % území i obyvatelstva) pro digitální 
vysílání (TV7 a RTA1) s unikátní možností 
regionálního odpojování.

 RTA Holding dodává zpravodajství pro další 
celoplošné, satelitní a internetové televize (ČT, TV 
Nova, STV,  Z1, TV Barrandov, iDnes, ČTK a ČEZ.TV); je 
dodavatelem audiovizuálních děl pro samosprávy, 
ministerstva, obchodní společnosti.
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Licence, pokrytí, rozvoj

Pokrytí samostatného celoplošného digitálního regionálně 
odpojovaného vysílání v době zahájení vysílání na celoplošné 
licenci v průběhu roku 2010 – potenciální zásah tohoto vysílání 
bude zhruba50 % obyvatel ČR.

Pokrytí kombinovaného celoplošného 
digitálního a sdíleného analogového 
vysílání v roce 2010 – zásah 80 % obyvatel 
ČR.

Současné pokrytí sdíleného vysílání v 
programu TV Prima – cca 50% území a 
obyvatel. V současné době řešíme digitální 
sdílené vysílání s TV Prima.
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Postup TPP do konce roku 

2011
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Programové formáty 

současného vysílání 

na sdílených frekvencích 

s TV Prima

 Regionální zpravodajská relace „MINUTY REGIONU“
 Regionální denní diskusní pořad „HOST DNE“
 Regionální  informační týdeník o dění v kompetenci 

kraje „ZRCADLO TÝDNE“
 Regionální  informační týdeník o dění v kompetenci 

měst „V NAŠEM MĚSTĚ“
 Celorepubliková zpravodajská relace  

„ZPRÁVY Z REGIONŮ“
 Regionální informační servis (doprava, počasí, 

kulturní a sportovní tipy)
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Spolupráce RTA s místními 

samosprávami

 Diváky RTA jsou obyvatelé menších měst a obcí.

 Každý den odvysíláme minimálně jednu „vesnickou“                    
reportáž.

 Staňte se spolutvůrci našeho vysílání!
 Děje se u vás něco zajímavého?  Kontaktujte RTA!
 Reportáž umístíme i na vaše internetové stránky.           
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Regionální média –

klíč ke komunikaci 

samosprávy s občany

 Celostátní média si krajských a lokálních témat 
logicky téměř nevšímají. 

 Samospráva do zpravodajství celoplošných  
médií pronikne povětšinou jen s celostátními tématy 
nebo s tématy bulvárními.

 Řadu témat nakonec přebírají od regionálních médií i 
média celoplošná. Tzn. že regionální média fungují i 
jako důležitý zdroj  a tranformátor informací.



Děkujeme za pozornost


