
OBJEV ROKU RADIA HANÁ 

aneb Hledáme nové Radečky 

CELOSTÁTNÍ HUDEBNÍ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ KAPELY  

! Od roku 2023 poprvé 3 žánrové kategorie ! 

 

Pravidla a podmínky účasti 6. ročníku soutěže Objev roku Radia Haná aneb Hledáme nové 
Radečky 

 I. O SOUTĚŽI 

Objev roku je moderně pojatá celostátní soutěž ve věkovém limitu pro kapely od 18 do 30 
let. (V případě skupiny průměrný věk všech členů nesmí přesáhnout 30 let.) 

V roce 2023 soutěžíme ve 3 kategoriích: 

 POP (pod záštitou Radia Haná) 

 ROCK (pod záštitou Radia Haná Skyrock) 

 ELECTRO (pod záštitou Radia Metropole) 

Jedná se o soutěž tříkolovou: základní kolo, semifinále a finále. 

Do kategorie POP a ROCK se mohou hlásit pouze hudební skupiny a dua.  
Do kategorie ELECTRO se mohou hlásit hudební skupiny, dua i jednotlivci. 

Patronem soutěže je hudební skupina O5 a Radeček. 

Cena pro vítěze kategorie POP: 

Hudební promo v hodnotě 250.000,- Kč (dvěstěpadesáttisíc korun českých) zahrnuje: 

 jeden víkend v profesionálním studiu TA-MUSICA, kde natočíte singl pod producentským 
vedením O5 a Radeček (nahrání autorské písně s českým textem, maximální délka 4:00) 

 promo kampaň na nejposlouchanějším regionálním rádiu – Radio Haná 

 natočení videoklipu 

 nasazení singlu do vysílání Radia Haná 

 pozvání od kapely O5 a Radeček k vystoupení na prestižním festivalu Džemfest 

 rozhovor a promo v deníku BLESK 

 rozhovor a promo na regionálních webech REJ.cz  

 vystoupení na akci agentury Forsberg 

 doporučení na hudební vydavatelství 



 profesionální péče, kontrola a seřízení hudebních nástrojů před nahráváním v Hudebninách 
Nový Malín 
 

Cena pro vítěze kategorie ROCK: 
 
Hudební promo v hodnotě 125.000,- Kč (stodvacetpěttisíc korun českých) zahrnuje: 

 jeden víkend v profesionálním studiu TA-MUSICA, kde natočíte singl pod profesionálním 
producentským vedením (nahrání autorské písně, maximální délka 4:00) 

 promo kampaň na regionálním rádiu – Radio Haná SkyRock 

 nasazení singlu do vysílání Radia Haná SkyRock 

 pozvání k vystoupení na prestižním festivalu v Olomouckém kraji 

 rozhovor a promo na regionálních webech REJ.cz  

 doporučení na hudební vydavatelství 

 profesionální péče, kontrola a seřízení hudebních nástrojů před nahráváním v Hudebninách 
Nový Malín 

 

Cena pro vítěze kategorie ELECTRO: 
 
Hudební promo v hodnotě 125.000,- Kč (stodvacetpěttisíc korun českých) zahrnuje: 

 jeden víkend v profesionálním studiu TA-MUSICA, kde natočíte singl pod profesionálním 
producentským vedením (nahrání vlastní písně nebo tracku, maximální délka 4:00) 

 promo kampaň na regionálním rádiu – Radio Metropole 

 nasazení singlu do vysílání Radia Metropole 

 pozvání k vystoupení na prestižním festivalu v Olomouckém kraji 

 rozhovor a promo na regionálních webech REJ.cz  

 doporučení na hudební vydavatelství 

 profesionální péče, kontrola a seřízení hudebních nástrojů před nahráváním v Hudebninách 
Nový Malín 
  

II. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE 

Soutěžící pošle do 31. března 2023 svou prezentaci na e-mail: objev@radiohana.cz. 

Prezentace / přihláška musí obsahovat: 

 ukázku tvorby v MP3, odkaz na YouTube apod. (ukázková tvorba v kategorii POP 
musí být zpívaná v českém jazyce, v kategorii ROCK a ELECTRO lze i cizí jazyk) 

 stručné informace o kapele (pište klidně méně formálně, zajímavosti, něco 
z historie, o členech, proč děláte muziku, co vás na kapele baví…) 

 kvalitní foto 
 odkaz na video – klipy, záznam vystoupení (nepovinné) 
 spolehlivý kontakt na zástupce kapely (celé jméno, telefon, e-mail) 

 

 

 



III. VÝBĚROVÁ KOLA 

 Základní kolo 10. – 30. dubna 2023  
Do základního kola postupují v každé kategorii všichni přihlášení interpreti.   
Od 10. do 30. dubna probíhá internetové hlasování fanoušků a široké veřejnosti na webu 
Radia Haná – www.radiohana.cz. 6 kapel s největším počtem hlasů v každé kategorii postoupí 
do semifinále. 

 Semifinále 1. - 10. května 2023  
Kategorie POP: odborná porota vybere ze šesti postupujících ze základního kola 3 finalisty, 
kteří dostanou pozvánku na finálový večer s živým vystoupením  
Kategorie ROCK a ELECTRO: odborná porota vybere ze šesti postupujících ze základního kola 
3 finalisty, pro které bude opět otevřeno internetové hlasování, ze kterého veřejnost vybere 
vítěze dané kategorie  

 Finále  
Kategorie POP: 3 finalisté odehrají živý koncert, na základě kterého odborná porota vybere 
vítěze - Objev roku Radia Haná. 
Kategorie ROCK a ELECTRO: 11. - 31. května 2023 probíhá internetové hlasování fanoušků, 
které rozhodne v každé kategorii o jednom vítězi - Objev roku Radia SkyRock / Objev roku 
Radia Metropole. 

O postupu/nepostupu do jednotlivých kol budou soutěžící informováni prostřednictvím e-
mailu zaslaného na adresu uvedenou v přihlášce. 

 

IV. POROTA 

Kapely postupující ze základního kola hodnotí v semifinálovém kole odborná porota složená 
z producentů, manažerů a hudebních profesionálů. Stejná odborná porota vybírá ve 
finálovém kole v kategorii POP i vítěze této kategorie tzn. Objev roku Radia Haná.  
Proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat. 

Odborná porota pro ročník 2023: 

Daniel Kašpar – producent, majitel nahrávacího studia TA Musica 
Ondřej Polák – baskytarista skupiny O5 a Radeček, hudební skladatel 
Marek Berger – programový ředitel Radia Haná, majitel eventové agentury Forsberg 
 

V. UPOZORNĚNÍ 

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zveřejněnými pravidly soutěže a zároveň 
vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 


