
ANALÝZA VYSÍLÁNÍ PROGRAMU R1 VŘÍDLO Z OBDOBÍ 10. – 12. ŘÍJNA 2010, 
VYPRACOVANÁ V RÁMCI MIONITORINGU VYSÍLÁNÍ REGIONÁLNÍCH 
PROVOZOVATELŮ, PROVEDENÉHO SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPADNÝ VÝSKYT 
POLITICKÉ REKLAMY V OBDOBÍ PŘED VOLBAMI DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO 
SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2010. 

 

Provozovatelem programu je sopečnost TV Vřídlo s.r.o.  
 
Záznam vysílání byl zaslán na dvou CD, obsahujících vysílání z 11. a 12. října. Záznam byl 
doručen dne 10. listopadu 2010. 
 
Datum 10. října 2010 připadlo na neděli. V tento den má provozovatel na programu R1 Vřídlo 
dle licenčních podmínek moţnost vysílat regionální reklamu, nicméně dle jeho sdělení 
nebylo v tento den vysíláno nic, neboť se nepodařilo prodat ţádný reklamní čas. Struktura 
pořadů, jak je popsána níţe, odpovídá poslední úpravě licenčních podmínek týkající se 
vyuţití vysílacích časů na sdílených kmitočtech s Prima televizí. Rovněţ struktura a typologie 
odvysílaných pořadů odpovídají licenčním podmínkám.  
 
 
Přehled vysílání ve sledovaném období (reálné časy): 
 
 
10.10.2010  
Nevysíláno – neprodány reklamní časy 
 
 
11.10.2010 
 
Ranní blok 
 
6:52  
Reklamní blok 
Spoty: 
Karlovarské divadlo 
Taneční show Tour 2011 
Regionálnípotravina.cz 
Pozemní stavby Algon 
 
6:55  
Minuty regionu – repríza 
 
Přehled příspěvků: 
 

- V českých útulcích pro opuštěná zvířata vznikají seznamy lidí, kteří zacházejí se 
zvířaty špatně nebo je dokonce zabíjejí 

- Na Karlovarsku řádí v poslední době s mimořádnou intenzitou dvojice hotelových 
zlodějů, kteří v jednom případě dokonce napadli ubytovanou ţenu 

- Dopravní policisté hlídají karlovarskou nemocnici, neboť neukáznění řidiči 
nerespektují dopravní omezení kolem rozestavěných částí nemocnice 

- Karlovarské kulturní centrum prošlo rekonstrukcí 
- Upozornění Policie ČR řidičům na nutnost pořídit si novou lékárničku 
- Odborná porota festivalu Tour film 2010 vybrala vítězné snímky 
- Sportovní zpravodajství 



7:07  
Reklamní blok 
Dvě upoutávky na sportovní zápasy v Karlových Varech – kopaná a hokej 
 
7:08  
Sponzor počasí  
Komentář: „Pěkné počasí vám přináší Touţimská stavební společnost“ + statické logo firmy 
 
7:08  
Předpověď počasí a informace o dopravních omezeních v regionu 
 
7:10 
Váš kraj 
Hostem pořadu je Martin Havel, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje. 
Jde o politika ČSSD, stranická příslušnost není uvedena ani v titulku, ani během 
rozhovoru. Hlavním tématem pořadu je projekt usnadnění komunikace občanů kraje 
s úřady. Za 135 milionů od EU + 25 milionů od kraje bude vybudována elektronická 
infrastruktura mezi obcemi kraje, která urychlí, zjednoduší a zpřehlední komunikaci mezi 
centrem a i těmi nejodlehlejšími obcemi. V rámci projektu proběhne mj. i digitalizace 
důleţitých dokumentů, doposud archivovaných jen v papírové podobě.  
Dalším tématem pořadu je financování dobrovolných hasičských sborů, jejichţ podpora ze 
státní kasy bude niţší. Kraji chybí pro tento účel oproti původním předpokladům téměř milion 
korun, jednotlivé sbory budou muset zřejmě více dotovat přímo obce. 
Zastupitel hovoří věcně o probírané problematice, jeho stranická příslušnost či politické 
názory nejsou nijak prezentovány. 
 

7:13 

Koprodukční pořad s Prima televizí – Fakta Barbory Tachecí  

Fakta Barbory Tachecí jsou vysílána v premiéře na Prima televizi a následně na regionálních 
televizích, které vysílají pod značkou R1.  

V rámci tohoto pořadu představuje moderátorka nejrůznější osobnosti politického, 
společenského a kulturního ţivota. V předvolebním období byli jejími hosty rovněţ kandidáti 
z různých stran. V tomto díle, který byl odvysílán v rámci monitorovaného období na TV 
Vřídlo, byl představen Aleš Juchelka, kandidát na primátora v Ostravě za TOP 09. Pořad má 
velmi krátkou stopáţ, cca 5 minut. Kandidát na malém prostoru vysvětluje smysl svého 
volebního hesla „Čisté, zdravé a moderní město“, moderátorka se k němu chová poměrně 
útočně aţ agresivně, zpochybňuje upřímnost jeho záměrů, v důsledku čehoţ je celkové 
vyznění kandidátova projevu, přestoţe ten se snaţí zachovat klid a nadhled, spíše negativní. 
Jedná se ovšem o typický přístup této moderátorky, který uplatňuje vůči všem svým hostům, 
zejména z politické sféry, a její agresivní projev je součástí dramaturgické koncepce pořadu. 
 
 
7:18  
Reklamní blok 
Spoty:  
Cestovní kancelář Daen 
Regionální potravina.cz 
Dicholding.com 
 
7:19 
Charitativní spot – Dárcovská SMS pro DMS vesničky – SOS dětské vesničky 
 
 



7:20  
Evropský magazín – Z Čech a Bavorska – Perspektivy jednoho sousedství 
 
Reportáže: 

- Policisté Karlovarského kraje jiţ léta spolupracují s bavorskými kolegy, pořádají 
společná cvičení, kulturní setkání, a rovněţ společné dopravní akce – ta poslední 
byla zaměřena na kontrolu řidičů kamionů v příhraničí 

- V Albertamech na Karlovarsku obnovili zaniklou tradici řezbářského sympozia, 
zúčastnili se ho umělci z Čech i Německa 

- V Rozvadově a Waidhausu, v budově bývalé celnice, je k vidění unikátní společná 
výstava o historii obou měst, zejména z období tzv. ţelezné opony 

- Milovníci Šumavy z Bavorska pozvali své české přátele na společné putování 
- V Degendorfu proběhl Bavorsko-český týden, vystoupili zde umělci z obou stran 

hranice, pozornost vzbudily zejména práce českých designerů a dalších výtvarníků 
- V Netolicích se setkali příznivci koňských dostihů z Čech a Bavorska 
- Reportáţ o letní cestě německých vodáků po Vltavě 

 
 
Odpolední blok 
 
17:41  
Reklamní blok 
Spoty: 
Dicholding.com 
Karlovarské divadlo 
 
17:42  
Minuty regionu 
 
Reportáže: 
 

- Jeden z obchodníků v Kraslicích byl napaden překvapeným zlodějem ve své trafice, 
skončil v nemocnici s těţkým zraněním  

- Při opravě jezu na Ohři byly nalezeny nevybuchlé granáty 
- Karlovarští policisté odhalili pěstírnu konopí 
- Letošní ročník Velké pardubické má vítěze, a to ţokeje Váňu, který se připravuje ve 

Ţluticích na Karlovarsku 
- Nedostatek schopných a spolehlivých pěstounů v SOS dětských vesničkách značně 

ztěţuje jejich provoz, je větším problémem, neţ nedostatek financí,  
- Sportovní zpravodajství 

 
 
17:53  
Reklamní blok 
Upoutávky na sportovní zápasy v Karlových Varech – kopaná, hokej 
 
17:54  
Sponzor počasí  
Komentář: „Pěkné počasí vám přináší Touţimská stavební společnost“ + statické logo firmy 
 
 
17:54  
Předpověď počasí a informace o dopravních omezeních v regionu 
 
 



17:56 
Váš kraj 
 
Hostem pořadu je Jaroslav Borka, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast 
majetku. Jde o člena KSČM, což ovšem opět není v popisce zmíněno. Prvním tématem 
pořadu je tentokrát program sluţeb, zvýhodněných cen a dalších moţností, které krajský 
úřad připravuje pro své zaměstnance, coţ představuje dva tisíce lidí plus jejich rodiny. Celá 
akce je projektována tak, aby nezatíţila krajský rozpočet. Zastupitel se vyjadřuje věcně 
k dané problematice.  
Dalším tématem je problematika uzavírání smluv při pronájmu prostor nemocnice 
v Sokolově. V tomto okamţiku dochází k momentu, kdy zastupitel zmiňuje v pozitivním 
kontextu svou politickou stranu. Konstatuje, ţe „my“ (míněno Krajský úřad) jsme velmi 
opatrní při uzavírání smluv se zájemci. Dále říká: „Komunistická strana Čech a Moravy, 
potažmo její zastupitelé, mají řadu některých připomínek, které uplatníme při koaličním 
jednání, zejména se jedná o to, že doba dvacetiletého nájmu je pro nás příliš dlouhá. My 
doporučujeme zkrátit nájemní dobu na 5-7 let s případnou opcí za splnění přesně daných 
kriterií, které jsme schopni domluvit s naším partnerem. Co se týká dalších připomínek, 
máme velké obavy z toho, abychom měli dostatek informací, co se v karlovarské, respektive 
sokolovské nemocnici děje, proto chceme především tu informační část více specifikovat a 
také budeme specifikovat pregnantně kontrolní činnost, protože bez kontroly, prostě, to 
nepůjde.“  
Pokračuje pak ve výkladu o současném stavu celého procesu – nájemní smlouva se 
dopracovává a brzy bude předloţena ke schválení Radě karlovarského kraje. Dále vyjadřuje 
obavu, aby tuzemské zdravotnictví neskončilo jako v USA, Británii nebo Polsku, kde 
„poskytování zdravotnických služeb je pouze na tom, zda člověk má finanční prostředky 
nebo ne.“  
Na závěr zastupitel informuje o rozdělení finančních prostředků z regionálního rozvojového 
programu.  
Je tedy patrné, ţe zastupitel, maje informovat o problematice pronájmu sokolovské 
nemocnice, vyuţil prostor k prezentaci postoje své strany k této kauze, potaţmo k ujištění, ţe 
právě KSČM leţí na srdci kontrola čistoty celého procesu.  
Ve vysílání v rámci monitorovaného období jde o jediný potenciálně problematický moment. 
Jedná se o pořad, v němţ pravidelně hovoří k různým regionálním tématům zastupitelé 
z různých stran. Poznámka Jaroslava Borky sice téma záměrně politizuje a 
ideologizuje, nicméně nelze nevzít v úvahu, že se stále pohybuje v rámci věcné 
podstaty probíraného tématu. Rovněţ je faktem, ţe nebyla vyřčena v souvislosti s volbami 
ve smyslu otevřené stranické sebepropagace, nebo formou výzvy či přímého apelu na voliče, 
ale jako de facto prezentace vlastních preferencí respondenta ve vztahu k diskutované 
problematice.  
Domníváme se tudíž, že nelze tento ojedinělý moment pokládat za porušení zákona o 
vysílání, resp. § 31 odst. 3, tedy nedomníváme se, ţe by provozovatel vysílání porušil 
povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno 
zásad objektivity a vyváţenosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a 
společenském ţivotě.  
 
 
17:59  
Reklamní blok 
Spoty: 
Touţimská stavební společnost 
Pozemní stavby Algon 
 
 



Večerní blok 
 
18:47  
Reklamní blok před pořadem Zprávy Prima televize 
Spoty: 
Strabag 
Máslo Flora 
Čisticí prostředek Bref 
 
 
 
12.10.2010 
 
6:55  
Reklamní blok 
Spoty: 
Dicholding 
Karlovarské divadlo 
 
6:58 
Minuty regionu 
(Repríza z předešlého dne – popsáno – viz výše) 
 
7:08 
Reklamní blok 
Upoutávky na sportovní zápasy v Karlových Varech – kopaná, hokej 
 
7:09  
Sponzor počasí  
Komentář: „Pěkné počasí vám přináší Touţimská stavební společnost“ + statické logo firmy 
 
7:10  
Předpověď počasí a informace o dopravních omezeních v regionu 
 
 
7:11 
Váš kraj 
(Repríza pořadu z předešlého dne – popsáno – viz výše) 
 
7:14 
Fakta Barbory Tachecí 
 
(Host: kandidát na ostravského primátora Aleš Juchelka – repríza z předešlého dne – 
popsáno – viz výše) 
 
7:19 
Reklamní blok 
Spoty: 
Touţimská stavební společnost 
Pozemní stavby Algon 
 
 
 
 
 



Odpolední blok  
 
17:40 
Reklamní blok 
Spoty: 
Karlovarské divadlo 
Cestovní kancelář Daen 
Strabag 
 
17:43  
Minuty regionu 
 
Reportáže: 
 

- V Karlovarském kraji mrzlo a padaly teplotní rekordy 
- V Ostrově začal festival Oty Hofmana, přehlídka filmů pro děti a mládeţ 
- Do zkoušek na státní maturity nanečisto se zapojili také studenti gymnázií a středních 

škol Karlovarského kraje 
- Ţáci  a studenti karlovarského regionu přijali diplomy za výkony v mezinárodních 

znalostních soutěţích, kde se úspěšně umístili v různých oborech 
- Chystá se stavba nové budovy karlovarského nádraţí, které by mělo splňovat 

nejvyšší nároky na provoz a zázemí moderního nádraţí, včetně přednádraţních 
prostor  

- Sportovní zprávy  
 
 
17:50 
Reklamní blok 
Spoty: 
Zitas-KTO 
Pozvánka na zápas karlovarského fotbalového klubu 
 
17:51 
Předpověď počasí a informace o dopravních uzavírkách 
 
17:52 
Pachatelům na stopě 
 
Informace Policie ČR o hledaných osobách z Karlovarského kraje 
 
17:55 
Reklamní blok 
Spoty: 
Regionálnípotravina.cz 
Lord of the Dance – taneční show 
Karlovarské divadlo 
Reklamní znělka 
Algon - stavební firma 
Strabag 
 
17:58 
Charitativní spot – dárcovská SMS – SOS dětské vesničky 
 
 
 



Večerní blok 
 
18:47  
Reklamní blok před pořadem Zprávy Prima televize 
Spoty: 
Dicholding 
Lord of the Dance – taneční show 

 
 
 
ZÁVĚR: 
 
Vysílání programu R1 Vřídlo v monitorovaném období proběhlo v souladu s licenčními 
podmínkami i se zákonem o vysílání.  
Výskyt politické reklamy nebyl zaznamenán, ve vysílání se rovněţ nevyskytovaly ţádné 
diskusní či jiné pořady, ani zpravodajské příspěvky, které by se přímo vztahovaly k volbám. 
Výjimku tvoří pořad Fakta Barbory Tachecí, v němţ byl představen kandidát na ostravského 
primátora za TOP 09. Jde ovšem o pořad převzatý z Prima televize, kde byla v jeho rámci 
obdobným způsobem představena řada dalších kandidátů z různých stran. 
Jediným sporným momentem tak zůstává výrok karlovarského zastupitele Jaroslava Borky 
z KSČM, který v rámci rozhovoru v pořadu Náš host k tématu pronájmu sokolovské 
nemocnice výslovně zmiňuje, jaký názor mají na věc zastupitelé za KSČM, a jaké hodlají 
vznést připomínky.  
Za porušení tohoto paragrafu nebyl provozovatel doposud postihován, ani mu nebylo vydáno 
upozornění. Na základě v analýze uvedené argumentace nenavrhujeme vydání 
upozornění ani v tomto případě.   

 


