
 
Pravidla pro zařazení interpretů do playlistu Československá klubová scéna 

1. Do playlistu jsou zařazeni pouze interpreti žánrově odpovídající hudebnímu zaměření rádia 

METAL HEART, tedy interpreti hrající kterýkoli ze subžánrů metalu, případně Hard Rock. Jiné 

hudební styly do playlistu zařazeny nebudou. 

2. Každému interpretu jsou do vysílání současně zařazeny maximálně 2 skladby. Pokud interpret 

dodá skladeb více, je na dohodě interpreta a redakce, zda a kdy budou v průběhu zařazení 

interpreta do playlistu, vysílané skladby změněny. 

3. Každý interpret je v playlistu zařazen po dobu 2 měsíců, poté je minimálně po dobu 1 měsíce 

z playlistu vyřazen. Následně se kdykoli v případě zájmu může do vysílání vrátit opět na 2 

měsíce. Nerozhoduje, zda budou vysílány skladby původní, či nově dodané. 

4. Skladby jsou do playlistu zařazovány vždy k 1. a 16. dni v měsíci. Interpret musí skladby 

dodat minimálně 3 dny před datem, ke kterému žádá skladbu do playlistu zařadit. Při 

nedodržení termínu, bude skladba zařazena k nejbližšímu následujícímu termínu, pokud to 

bude kapacitně možné. 

5. Podmínkou pro zařazení je dodání skladeb ve formátu MP3 (nikoli WAW, či jiný formát). 

Doporučený bitrate je 320 kbps. (Nižší degraduje kvalitu vysílané skladby.) 

6. Není rozhodující jazyk, ve kterém je skladba provedena. Rozhodující je zda kapela či interpret 

pochází z České či Slovenské republiky. 

7. Skladby, jejichž text odporuje platným zákonům České republiky, nebudou do playlistu 

zařazeny. Za obsah skladby odpovídá v plné míře kapela (autoři), nikoli rádio METAL HEART. 

8. Redakce si vyhrazuje generální právo rozhodnutí, zda daný interpret či skladba bude, nebo 

nebude do playlistu zařazen(a). 

9. Redakce si vyhrazuje právo při přeplnění kapacity playlistu odložit zařazení interpreta či 

skladby na termín, kdy bude playlist kapacitně schopen přijmout další skladby. 

10. Doporučujeme kapelám, aby nám sdělily (v případě, že zasílají více skladeb), které skladby 

preferují pro nasazení. Vzhledem k tomu, že nemáme kapacitu poslouchat celá alba a kapely 

nám nedají svá doporučení, budou skladby nasazeny náhodným výběrem. 

Pokud se kapela rozhodne přidat ke své skladbě pozdrav pro posluchače, je tento nutno dodat také 

ve formátu MP3 a v bitrate odpovídajícímu bitrate skladby. Délka pozdravu je maximálně 15 sekund. 

Skladby zasílejte pouze formou transferových služeb tj uschovna.cz, či podobné služby, kde bude 

skladba ke stažení minimálně po dobu 7 dní. Je možno dodat také formou linku ke stažení ze služeb 

typu  Dropbox, Google disc a podobně.    

Skladby v žádném případě neposílejte formou e-mailu ! 

Kontaktní e-mail pro komunikaci je radio@metalheartradio.com 

Telefonické spojení pro případné dotazy či komunikaci +420 604 525 255 

 

 

mailto:radio@metalheartradio.com

