
Provozovatel: Českomoravská televizní, s.r.o. 

Předmět řízení: Analýza úseku vysílání programu Vysočina TV z období od 17. do 
29. května 2010, vypracovaná v rámci monitoringu případného výskytu politického 
zpravodajství, publicistiky a reklamy v období před parlamentními volbami 2010 ve 
vysílání regionálních programů    

 

K analýze byly použity záznamy ze serveru Teramos 

 

Analýza:  

Program Vysočina TV vysílá ve všední dny na sdíleném kmitočtu s Prima televizí. 

Programová skladba je tvořena regionálním zpravodajstvím a publicistikou, zábavně-
informačními pořady, dokumentárními, kulturními a sportovními pořady, pořady pro děti a 
pořady pro různé cílové skupiny regionu (seniory, ţeny v domácnosti, motoristy, rybáře atd.). 

Politicky orientované zpravodajství týkající se voleb nebylo v monitorovaném období 
zaznamenáno. Zpravodajský pořad nese název Regionální zprávy a jednotlivé příspěvky 
jsou zaměřeny na informování o místní problematice, komunálních záleţitostech, kultuře, 
sportu, dopravě, sluţbách atd., jak vyplývá z níţe uvedeného přehledu pořadů. Obdobně 
apolitické jsou i publicistické pořady (konkrétně jediný, Duely s Kateřinou kašparovou), které 
se věnují regionálním tématům v prakticko-informativní rovině. 
 
 
Přehled vysílání Vysočina TV v monitorovaném období:  
 
Vzhledem k velmi špatné technické kvalitě záznamů nebylo možno některé úseky zaznamenat. 

  

 Vysočina TV – 17.5. 2010  

7:00:00 – 07:15:11 - R1 Zpravodajství (běţí ještě před 7.hodinou mimo záznam)  
(reportáţe – ukázka práce záchranářů, studentský majáles, vítání občánků, výročí 
ukončení 2.světové války, dopravní výchova, výstava šatů a šperků, Sport – 
sportovní lezení, tenis, cyklistický seriál, ţenský fotbalový oddíl) 
07:15:11 - 07:19:56 - Duely s Kateřinou Kašparovou – Libor Novák (ředitel 
Zámeckého hotelu v Třešti) 
07:19:56 – logo Prima 
07:19:56  - 07:25:45 – komerční reklamní blok 
07:19:56 - 07:51:39 - Mňam - prima vařečka (pořad) 
07:51:39 - 07:53:03 - Upoutávky na pořady – Hádej,kdo jsem,  Top star : Michal 
David, Super Talent 2010 
07:53:03 – 8:00:00 – Teleshopping 
17:39:56  - 17:59:53 – R1 Zpravodajství (reportáţe – loupeţ v bance, veletrh 
bydlení a volného času, program ´Naše školka´, rozmohli se drobné krádeţe, ceny 
vodného a stočného půjdou nahoru, akce ´Dopravní odpoledne´, Sport)   
17:52:16 - 17:57:48 - Duely s Kateřinou Kašparovou – Jaromír Brychta (starosta 
Ţďáru nad Sázavou) 



18:48:34 – logo Prima -> R1 VYSOČINA (regionální vysílání) – Reklama (Toyota, A 
je to, Slavona) 
18:50:12 – logo R1 Vysočina -> Prima 

 

 Vysočina TV – 18.5. 2010 

06:59:00 – 07:15:13  -  logo R1 
06:59:03 - 07:07:38– R1 Zpravodajství (reportáţe – loupeţ v bance, veletrh bydlení 
a volného času, program ´Naše školka´, rozmohli se drobné krádeţe, ceny vodného 
a stočného půjdou nahoru, akce ´Dopravní odpoledne´, Sport) 
07:07:38 - 07:12:59  - Duely s Kateřinou Kašparovou – Jaromír Brychta (starosta 
Ţďáru nad Sázavou) 
07:12:59 - 07:14:53 - Komerční reklamní blok (Toyota, A je to, Slavona, 
www.r1televize.cz) 
 07:14:53 -07:15:13 - Duely s Kateřinou Kašparovou - Libor Novák (ředitel 
Zámeckého hotelu v Třešti) 
07:15:13 – logo Prima 
07:15:13  - 07:25:44 – komerční reklamní blok 
07:25:44 - 07:51:22 - Mňam - prima vařečka (pořad)  
07:51:22 – 07:52:32 - upoutávky na pořady Prima 
07:52:32 – 08:00:00 – Teleshopping 
18:28:50 - 18:31:53 – Regionální reklamy 
 

 Vysočina TV – 19.5. 2010 

06:59:00 – logo R1 Vysočina 
06:59:00 - 07:11:45 – R1 Zpravodajství  (reportáţe – Preventivní akce ´Kontrola 
z nebe´, Evropský den melanomu, veřejná debata o stavbě spalovny, cena nafty jde 
lehce nahoru, oslavy 50.výročí zaloţení SO školy, Sport – 10.ročník soutěţe 
v aerobiku, Počasí, Doprava) 
07:07:16 - 07:11:44 - Zrcadlo vašeho kraje (pořad) – akce Dopravní dopoledne, 
konference hasičů, volejbal) 
07:11:45 - 07:14:07 – Gastro, dobrá rada nad zlato (pořad)  
07:14:07 -  07:19:55 -  Duely s Kateřinou Kašparovou - Jaromír Brychta (starosta 
Ţďáru nad Sázavou) 
07:19:55 – logo Prima 
18:48:19 – 18:49:22 - logo R1 Vysočina - Regionální reklamy (Toyota, Lukáš) 
 

 Vysočina TV – 20. 5. 2010  

06:59:00 – LogoR1 Vysočina 
06:59:00 - 07:07:48- R1 Zpravodajství (reportáţe – počítačový systém pro 
záchranáře, Zoo, povodně, maturitní zkoušky, soutěţ o nejrychlejšího běţce na věţ, 
Počasí,Doprava)  
07:07:48 - 07:12:26 - Zrcadlo vašeho kraje (pořad) – nové uniformy pro policii, 
65.výročí ukončení 2.sv.války, Muzeum a galerie – výstava L.Kundery, soutěţ ve 
střelbě 
07:12:26 - 07:17:53  - Duely s Kateřinou Kašparovou - Libor Novák (ředitel 
Zámeckého hotelu v Třešti) 
07:17:53  - 07:19:09  - Reklamy (Madekop, Vrtání studní, Kand) 
07:19:09 - 07:19:40 - Protidrogový spot 

http://www.r1televize.cz/


07:19:46 – logo Prima  
18:49:00 – logo R1 Vysočina 
18:49:00 – Regionální reklamy (A je to, Slavona) 
18:50:02 – logo Prima 
 

 Vysočina TV – 21.5. 2010 

06:59:40 - 07:13:55 - R1 Zpravodajství (reportáţe – včelí mor, kempy, loupeţ, daň 
z nemovitosti, jubileum Vladimíra Fuky, Sport – atletické závody pro děti, Počasí, 
Doprava)  
07:13:55 - 07:18:36  - Zrcadlo vašeho kraje (pořad) - nové uniformy pro policii, 
65.výročí ukončení 2.sv.války, Muzeum a galerie – výstava L.Kundery, soutěţ ve 
střelbě  
07:18:36  - 07:18:58 - R1 Pozvánky – Pracovní příleţitosti v R1  
07:18:58 – 07:19:57 -  www.mahler2000.cz, upoutávka na reportáţe 
07:19:57 – logo Prima 
18:49:58 – logo R1 Vysočina 
18:48:44 - Regionální reklamy (Toyota, Naděje) 
18:50:03 – logo Prima 

  

 Vysočina TV – 24.5. 2010 

7:01:55 - 07:02:35 - Reklama (Toyota) 
07:02:35 - 07:17:00 - Jindřichohradecký zpravodajský magazín (reportáţe - 
Preventivní akce ´Kontrola z nebe´, přepadení banky, SOŠ a SOU spolupracují 
s rakouskou školou,  
07:17:00 - 07:19:55 - Duely s Kateřinou Kašparovou – Marta Vencovská (Zdravý 
kraj Vysočina) 
07:19:55 – logo Prima 
18:48:33 – logoR1 Vysočina 
18:48:33 – 18:49:52 - Regionální reklamy (Toyota, A je to) 
18:49:52 – logo Prima 
 

 Vysočina TV – 25.5. 2010 

06:59:00 – 07:06:00 - R1 Zpravodajství (reportáţe – dyslektická olympiáda, 
počítačová kriminalita, modely letadel, MS v hokeji 2010, Počasí, Doprava)  
07:06:00 - 07:11:00 - Duely s Kateřinou Kašparovou (Stanislav Mrvka – ředitel 
Kanceláře hejtmana Jihočeského kraje a tajemník bezpečnostní rady) 
07:11:00 – 07:13:27- Regionální reklamy (Kand, Toyota, Naděje, A je to, Lukáš) 
07:13:27 - 07:18:39 - Duely s Kateřinou Kašparovou - Marta Vencovská (Zdravý 
kraj Vysočina) 
07:18:47 - 07:19:50 - Pozvánky (www.mahler2000.cz, Barchan – historická slavnost) 
07:19:50 - 07:20:08 - www.R1televize.cz 
07:20:08 – logo Prima 
18:48:25 – logo R1 Vysočina 
18:48:25 – 18:49:25 - Regionální reklamy (Naděje, Slavona) 
18:49:26 – logo Prima 
 

 Vysočina TV – 26.5. 2010 

http://www.mahler2000.cz/
http://www.mahler2000.cz/
http://www.r1televize.cz/


06:59:00 - 07:20:04 – R1 Zpravodajství (reportáţe – odliv lékařů z Pelhřimova, 
v lesích přibylo srn a zajíců, volby 2010 se blíţí, kapela Smokie, seminář v karate, 
Počasí, Zrcadlo vašeho kraje (pořad) reportáţe -  dyslektická olympiáda, divadelní 
pohádka Mrazík, slečna vyhrála jazykovou soutěţ, R1 zpravodajství – reportáţe – 
brutální útok na psa, dyslektická olympiáda, počítačová kriminalita, vesnice roku, 
starší lidé více bourají, akce ´kapr v luftě´modely letadel, MS v hokeji 2010)   
07:20:04 – logo Prima 
18:48:34 – logo R1 Vysočina 
18:48:34 – 18:49:29 - Regionální reklamy (Lukáš) 
18:49:29 – logo Prima 

 
 Vysočina TV – 27.5. 2010 

06:59:00 – 07:20:00 - R1 Zpravodajství ( reportáţe – soutěţ hudebních souborů, 
zkouška v J.E. Dukovany, soutěţní výstava papírových modelů, pelhřimovský 
půlmaratón, Počasí, Doprava, Zrcadlo vašeho kraje (pořad) – reportáţe – EDEN - 
Bystřice nad Pernštejnem, zemřel Petr Muk, odliv lékařů z Pelhřimova, v lesích 
přibylo srn a zajíců, volby 2010 se blíţí, kapela Smokie, seminář v karate)                                                                                                                    
07:20:00 – logo Prima 
18:48:44 – logo R1 Vysočina 
18:48:44 – 18:49:41 - Regionální reklamy (Slavona) 
18:49:41 – logo Prima 
 

 Vysočina TV – 28.5. 2010 

06:59:00 - 07:18:46  -R1 Zpravodajství (reportáţe – vodící pes, vysoké pokuty za 
jízdu na černo, prevence a léčba cévních mozkových příhod, ovoce a zelenina pro 
děti do škol zdarma, Sport, Počasí, Doprava, Zrcadlo vašeho kraje (pořad) – 
reportáţe – folklorní slavnosti, malá holčička spadla do rybníka, soutěţ hudebních 
souborů, zkouška v J.E. Dukovany, soutěţní výstava papírových modelů, 
pelhřimovský půlmaratón, Počasí, Doprava) 
07:18:46 - 07:19:15 - Reklama (kand) 
07:19:15 - 07:20:00 – Protidrogový spot 
07:20:17 – logo Prima 
18:48:26 – logo R1 Vysočina 
18:48:26 – 18:49:36  - Regionální reklama (Toyota, Slavona) 
18:49:36   - logo Prima 
 

 Vysočina TV – 29.5. 2010 

06:59:59 – logo R1 Vysočina 
06:59:59 – 07:00:19 - Pozvánky – Barchan – historická slavnost 
07:00:19 – 07:01:50 - Reklamy (Kand, Toyota, Ráj spánku)  
07:01:50 - 07:45:47 - R1 Zpravodajství (reportáţe – brutální útok na psa, dyslektická 
olympiáda, počítačová kriminalita, vesnice roku, starší lidé více bourají, akce ´kapr 
v luftě´modely letadel, MS v hokeji 2010,  
Zrcadlo vašeho kraje (pořad) – reportáţe – EDEN - Bystřice nad Pernštejnem, 
zemřel Petr Muk, odliv lékařů z Pelhřimova, v lesích přibylo srn a zajíců, volby 2010 
se blíţí, kapela Smokie, seminář v karate, malá holčička spadla do rybníka, soutěţ 
hudebních souborů, zkouška v J.E. Dukovany, soutěţní výstava papírových modelů, 
pelhřimovský půlmaratón, R1 Zpravodajství – reportáţe - dluhy likvidují restaurace, 



děti dostávají ovoce ve škole zadarmo, vodící pes, vysoké pokuty za jízdu na černo, 
podvodní dodavatelé elektřiny, prevence a léčba cévních mozkových příhod, ovoce a 
zelenina pro děti do škol zdarma, Sport, R1 Zpravodajství – reportáţe – problém 
s přeplněným útulkem, expedice na jih Itálie, Sport, zápis do mateřských škol, Sport) 
 
07:45:47 – 07:59:56 - Regionální reklamy (Ráj spánku, Kand, Baustor metal, Toyota, 
Lukáš, Protidrogový spot) 
                                                                                                    
18:30:00 – 19:00:00 – nenachází se zde ţádná regionální reklama – víkendový 
program seriál Columbo, poté Zprávy Tv Prima ) po celou dobu zobrazeno logo 
Prima) 
 
 
Vysílání Vysočina TV je opatřeno logem R1 Vysočina. Také moderátoři označují v průběhu 
zpravodajství program běžně jako R1 Vysočina. Ve vysílání se vyskytují upoutávky na webovou 
stránku www.r1televize.cz, kde je Vysočina TV prezentována jako člen skupiny R1, webová stránka 
samotné televize je přístupná odkazem z této oficiální stránky skupiny R1. Z toho tedy jednoznačně 
plyne, že provozovatel Českomoravská televizní, s.r.o. považuje program Vysočina TV za součást 
sítě R1, a program v souladu s tím pojmenovává R1 Vysočina, a to zcela oficiálně v průběhu 
vysílání, graficky prostřednictvím loga, a také na své webové stránce. Tato skutečnost je v rozporu 
s licenčními podmínkami, neboť rozhodnutím Rady ze dne 6. srpna 2002 je název tohoto programu 
Vysočina TV. Navrhujeme proto vydání upozornění pro porušení licenčních podmínek se 
stanovenou lhůtou k nápravě 30 dnů.  
 
 
ZÁVĚR: 
 
Ve vysílání Vysočina TV v monitorovaném úseku předvolebního období nebyla 
zaznamenána žádná politická reklama, ani žádné politické zpravodajství nebo 
publicistika týkající se voleb. Program je však prezentován pod jiným názvem, než 
jaký je uveden v licenčních podmínkách, a v tomto duchu tedy navrhujeme vydání 
upozornění. 

 

 

http://www.r1televize.cz/

