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Obsah vysílání programu Brno TV byl analyzován v rámci širší série analýz vysílání v době 

před volbami do krajských zastupitelstev a třetiny senátu (ve dnech 12. a 13. října 2012). 

Obsah vysílání byl hodnocen zejména z hlediska vyváženosti informování v souvislosti s 

volbami.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že provozovatel ve stanovené lhůtě nedodal potřebné záznamy 

vysílání, byl v rámci původního monitoringu předkládaného na 23. zasedání Rady v roce 2012 

analyzován pouze zpravodajský materiál umístěný v archivu na internetových stránkách 

televize. Provozovatel byl upozorněn na porušení zákona, ještě předtím ovšem záznamy dodal 

(doručeny byly 3. 12. 2012).  

 

Do předkládaného monitoringu jsou zahrnuty veškeré zpravodajské, publicistické a diskusně 

politické pořadů odvysílané na programu Brno TV ve dnech 1. října až 13. října 2012 v čase 

16:00 hodin až 20:00 hodin (tedy i ty, které byly již součástí prvního neúplného monitoringu). 

Jedná se zejména o pořady Regiony a Žurnál (do monitoringu byl zahrnut i rozhovor 

s ředitelem kyjovské nemocnice).  

 

Pořad Regiony (ve znělce označovaný jako RTéčko) je výběrem regionálního zpravodajství 

z celé ČR. Vzniká zjevně ve spolupráci se společností Regionální televize CZ s.r.o., 

provozovatelem prostřednictvím družice šířeného televizního programu regionalnitelevize.cz 



a poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání Převzaté regionální a lokální 

videozpravodajství (www.regionálnitelevize.cz).  

 

Příspěvky se zcela vyhýbají politicky konfliktním tématům (jistou výjimkou je příspěvek 

týkající se auditu hospodaření městských lesů v Rožnově pod Radhoštěm odvysílaný 6. 10. 

2012; lze však konstatovat, že prostor vyjádřit se dostaly obě strany sporu). Většina příspěvků 

se věnuje kulturním, společenským či sportovním akcím, případně investičním nebo sociálně-

kulturním aktivitám radnic (slovo přitom většinou dostávají zástupci radnic jakožto 

reprezentanti investora, zřizovatele nebo organizátora).  

 

Určitý podíl příspěvků s tématem investičních a sociálně-kulturních aktivit radnic lze vysvětlit 

povahou regionálního zpravodajství. Je možné předpokládat, že příčinou je nedostatek jiných 

zajímavých místně relevantních událostí a také dobré PR na straně radnic. To, že se pak 

v těchto příspěvcích vyjadřují političtí činitelé nebo úředníci je logickým důsledkem témat 

těchto příspěvků. Zároveň je však tím pádem nelze považovat za apolitické informace, jelikož 

i za na první pohled zcela nevinnou sociálně-kulturní událostí se může skrývat politický 

konflikt. Není však samozřejmě možné lpět na čistě formální vyváženosti, i když opozice 

nemůže k věci vyjádřit žádný relevantní protikladný postoj. Nezbývá tedy než věřit, že nebyla 

zatajena žádná podstatná informace, případně se spolehnout na institut práva na odpověď. Je 

nutné dodat, že v příspěvcích zásadně není uváděna stranická příslušnost hovořících či 

zmiňovaných politiků.  

 

Krajské politiky se explicitně dotkly pouze dva příspěvky, krajských voleb pak jeden. 

V příspěvku „Cyklistický etapový závod“ odvysílaném 2. 10. 2012 bylo zmíněno, že záštitu 

nad závodem převzal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Šlo o prosté konstatování bez 

uvedení jakýchkoliv dalších souvislostí či podrobností. Reportáž „Studentské volby na 

Gymnáziu Josefa Jungmanna“ zařazená do vysílání 7. 10. 2012 se týká průběhu a výsledku 

studentských voleb. Reportáž akcentovala zejména organizační stránku věci. Jediná souvislost 

s reálnými volbami tak spočívá ve zveřejnění výsledků těchto „voleb“. Ty by za určitých 

okolností mohly být považovány za předvolební průzkum. Ovšem vzhledem k tomu, že 

výsledky byly zveřejněny více než tři dny před začátkem voleb, k porušení zákona nemohlo 

dojít.  

 

 



Regiony 1. 10. 2012 

 Jablonec nad Nisou – Český pohár v dálkovém plavání (TV RTM) – zmínka, že závod 

finančně podpořilo město Jablonec nad Nisou 

 Koryčany – Turnaj v beachvolejbalu (TV Slovácko) 

 Frenštát pod Radhoštěm – Rekovická trojka (TV Beskyd) 

 Liberec – Souboj hokejových šelem (TV RTM) 

 Roudnice – Bikeři skákali do Labe ze tří metrů (TV Litoměřicka) 

 Jablonec nad Nisou – Junior North Cup 2012 (TV RTM) 

 Dubňany – Parkinsoniáda (TV Slovácko) 

 Zubří – Hardcore Contest 4 (TV Beskyd) 

 Liberec – Slovan vyřazen z Ligy mistrů (TV RTM) 

 

Regiony 2. 10. 2012 

 Česká třebová a Ústí nad Orlicí – Prohibice zastavila tvrdý alkohol (OIK TV) – k tématu 

hovoří tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje 

 Ostrava-Poruba: Středisko pro handicapované rozšířilo kapacitu (FABEX MEDIA) – 

hovoří místostarosta MOb Poruba (bez uvedení stranické příslušnosti), zmiňuje, že se 

městský obvod Poruba podílel na financování interiérů 

 Vsetín – Školáci se učili třídit odpad (TV Beskyd) 

 Cheb – Letecký den okořenily Gripeny i akrobat Kopfstein (TV Západ) 

 Hodonín – Cyklostezka do Lužic už slouží veřejnosti (TV Slovácko) – hovoří starostové 

Lužic a Hodonína (bez uvedení stranické příslušnosti) 

 Liberec – 15. ročník Festivalu sportfilmu (TV RTM) 

 Jižní Čechy – Cyklistický etapový závod (JHTV) – zmínka, že záštitu převzal hejtman 

Jihočeského kraje Jiří Zimola (bez uvedení stranické příslušnosti) 

 

Regiony 3. 10. 2012 

 Jablonec nad Nisou – Český pohár v dálkovém plavání (TV RTM) – zmínka, že závod 

finančně podpořilo město Jablonec nad Nisou 

 Koryčany – Turnaj v beachvolejbalu (TV Slovácko) 

 Frenštát pod Radhoštěm – Rekovická trojka (TV Beskyd) 

 Liberec – Souboj hokejových šelem (TV RTM) 

 Roudnice – Bikeři skákali do Labe ze tří metrů (TV Litoměřicka) 



 Jablonec nad Nisou – Junior North Cup 2012 (TV RTM) 

 Dubňany – Parkinsoniáda (TV Slovácko) 

 Zubří – Hardcore Contest 4 (TV Beskyd) 

 Liberec – Slovan vyřazen z Ligy mistrů (TV RTM) 

 

Regiony 4. 10. 2012 

 Ústí nad Orlicí a Němčice u Litomyšle – Den regionu Orlicka-Třebicka (OIK TV) – o 

přínosech akce hovoří místopředseda regionu Orlicko-Třebovsko a starostové dotyčných 

obcí (bez uvedení stranické příslušnosti) 

 Olomouc – Kickbox Czech Open (TV ZZIP) 

 Frenštát pod Radhoštěm – Závod horských kol 

 Jindřichův Hradec – Interliga s celkem HK Danlog Partizanské (JHTV) 

 Zlín – do LAP Cupu se zapojilo 8 evropských družstev (TV Slovácko) 

 Cheb – Mistrem Evropy Mini GP se stal Martin Kbelec (TV Západ) 

 Olomouc – Fotbal 1. HFK-Varnsdorf (TV ZZIP) 

 Staré město – Volejbalisté zahájili přípravu na sezónu (TV Slovácko) 

 

Regiony 5. 10. 2012 

 Litoměřice – Začal 36. ročník Zahrady Čech (TV Litoměřicka) – k tématu hovoří 

náměstek ministra zemědělství (bez uvedení stranické příslušnosti) 

 Prostějov – U porodu bez poplatku (TV ZZIP) 

 Výzkum římských táborů na území ČR (Akademie Věd ČR) 

 Uherské Hradiště – Dýňobraní (TV Slovácko) 

 Valašské Meziříčí – Afrofest Valmez  (TV Beskyd) 

 Litomyšl – 30. Ročník závodu Decimuž 2012 (CMS TV) 

 Smržovka – Letní MČR v jízdě na saních (TV RTM) 

 

Regiony 6. 10. 2012 

 Kyjov – panika ohledně pití alkoholu (TV Slovácko) 

 Ústí nad Orlicí – Jak je to se stavbou koridoru (OIK TV) 

 Rožnov pod Radhoštěm – Audit hospodaření městských lesů (TV Beskyd) – hovoří 

místostarosta RpR, tlumočen je názor opozice (stranická příslušnost není specifikována) 

 Olomouc – Dny evropského dědictví (TV ZZIP) 



 Sokolov – Hornickou pouť obohatila přehlídka národnostních menšin (TV Západ) – o 

akci hovoří radní města Sokolov (bez uvedení stranické příslušnosti) 

 Most – divadelní vinobraní (REGIA TV – Ústecký kraj sever) 

 Liberec – Sport Live 2012 (TV RTM) 

 Olomouc – Letecký den (TV ZZIP) – zmínka, že pořadatelem akce je olomoucký 

magistrát 

 

Regiony 7. 10. 2012 

 Litoměřice – Studentské volby na Gymnáziu Josefa Jungmanna (TV Litoměřicka) – 

reportáž akcentuje zejména organizační stránku věci, v závěru je pak obsažena informace, 

o samotných výsledcích voleb. 

 Olomouc – Konec lávky pro pěší (TV ZZIP)  

 Bečov – Kovářské sympozium zpracovávalo téma zrozeno v ohni (TV Západ) 

 Kozojídky – Fotbalový stadion se proměnil v divadelní sál (TV Slovácko) – starosta obce 

Kozojídky se vyjadřuje ke skutečnosti, že výtěžek bude věnován na opravu městské kaple 

 Liberec – Osmý div světa k vidění v centru města (TV RTM) 

 Hranice – Evropská noc pro netopýry (TV Hranice) 

 Olomouc – mezinárodní varhaní festival (TV ZZIP) 

 Frenštát pod Radhoštěm – MČR v horském maratonu (TV Beskyd) 

 

Regiony 8. 10. 2012 

 Olomouc – Rekonstrukce Dolního náměstí (TV ZZIP) 

 Ústí nad Orlicí – Dotace na kociánku uzavřena, dva miliony nedorazí (OIK TV) – o 

nepříjemnostech s tím spojených hovoří starosta (bez uvedení stranické příslušnosti) 

 Uherské Hradiště – Znovuotevření Jezuické koleje (TV Slovácko) – se svými pocity se 

svěřuje starosta Uherkého Hradiště (bez uvedení stranické příslušnosti) 

 Vsetín – Výstava ke 20. výročí azylového domu (TV Beskyd) – k problému 

bezdomovectví se vyjadřuje místostarostka Vsetína (bez uvedení stranické příslušnosti) 

 Prostějov – Sportovní den seniorů (TV ZZIP) 

 Sokolov – Výstava kostýmů a rekvizit seriálů o Arabele se koná v muzeu (TV Západ) 

 Strakonice – Poslední akce léta pod rumpálem (STTV) 

 

Regiony 9. 10. 2012 



 Brno – V pondělí začal mezinárodní strojírenský veletrh (Regionální televize cz) – 

k podpoře vlády českého strojírenství se vyjadřuje ministr průmyslu a obchodu (bez 

uvedení stranické příslušnosti) 

 Ostrava-Jih – Dopravně bezpečnostní akce (Fabex Media) – o prospěšnosti akce hovoří 

starosta MOb Ostrava-Jih (bez uvedení stranické příslušnosti) 

 Česká Třebová – Světový den první pomoci (OIK TV) 

 Rožnoc pod Radhoštěm – Wood in Color 2012 (TV Beskyd) 

 Jak učit dějepis – Akademie věd ČR 

 Jihlava – ZOO pěti kontinentů (R1 Jih) 

 Vlčnov – Soutěž psích plavců (TV Slovácko) 

 

Regiony 10. 10. 2012 

 Olomouc – Sádrový model města (TV ZZIP) 

 Liberec – Otevření plaveckého bazénu (TV RTM) – k finančním nákladům a jednotlivým 

součástem se vyjadřuje náměstek primátorky Liberce (bez uvedení stranické příslušnosti) 

 Uherské Hradiště – Cvičení Integrovaného záchranného systému (TV Slovácko) 

 Strakonice – Výstava „Krajina lidí“ a výstava studentů AVU (STTV) 

 Olomouc – 7 divů Ol. kraje (TV ZZIP) 

 Srdov – Preparátorské a zoologické centrum (TV Litoměřicka) 

 Třebovice v Čechách – Hubertova jízda (OIK TV) 

 Kyjov – Letecký den modelářů (TV Slovácko) 

 

Regiony 11. 10. 2012 

 Rožnov pod Radhoštěm – Běh rodným krajem Emila Zátopka (TV Beskyd) 

 Uherské Hradiště – Mistrovství světa v lovu ryb na plavanou (TV Slovácko) 

 Olomouc – Hanácká laťka (TV ZZIP) 

 Sokolov – Turnaj stolních tenistů se letos konal bez německých účastníků (TV Západ) 

 Liberec turnaj v diskgolfu (TV RTM) 

 Vsetín – Extraliga starší dorost  VHK : AZ Havířov (TV Beskyd) 

 Hodonín – Mezinárodní atletické trojutkání (TV Slovácko) 

 Cheb – V Turnaji o štít města skončily Češky třetí (TV Západ) 



 

Regiony 12. 10. 2012 

 Vsetín – Evropský den bez aut (TV Beskyd) 

 Jindřichův Hradec – Preventivně bezpečnostní akce zebra (JHTV) 

 Olomouc – Odvoz letadla (TV ZZIP) 

 Česká Třebová a Ústí nad Orlicí – Za krožky v ZUŠce se platí až tisíce (OIK TV) 

 Blatnice pod svatým Antonínem – Vinobraní (TV Slovácko) 

 Liberec – Seminář capoeiry (TV RTM) 

 Vinohraní 2012 – Soutěžení pro seniory z Ostravy-Jihu (Magazín Ostravsko) 

 

Regiony 13. 10. 2012 

 Frenštát pod Radhoštěm – Vyhláška proti hluku o víkendech (TV Beskyd) – o motivech 

opatření hovoří starostka FpR (bez uvedení stranické příslušnosti) 

 Mikulůvka – Nové auto pro hasiče (DM Studio) 

 Haslach – Výstava rožmberský rok (Grif TV) 

 Cheb – Při fotbalovém derby byla předána dvě hřiště (TV Západ) – vyjadřuje se 

místostarosta Chebu 

 Strakonice – Skauti slaví významné výročí (STTV) 

 Olomouc – Festival AEDUCA (TV ZZIP) 

 Liberec- Sběr kol pro Afriku (TV RTM) 

 Kyjov – Mikroregion Nový Dvůr oslavil 10 narozeniny (TV Slovácko) 

 

 

V rámci pořadu Žurnál nebyly v monitorovaném období zaznamenány žádné příspěvky, které 

by se explicitně týkaly voleb do krajských zastupitelstev. Stejně tak zpravodajství nijak 

nereflektovalo blížící se volby senátní. V příspěvku „Svátek seniorů“ odvysílaném 2. 10. 2012 

dostali krajští politici (politická příslušnost nebyla uvedena, jednalo se však o příslušníky 

různých, i když koaličních stran) poměrně velký prostor pro vyjádření se k tématu podpory 

seniorů. Příspěvek se primárně týkal kulturní akce, jejíž součástí bylo předání jubilejního tzv. 

Seniorpasu, prostřednictvím kterého mohou senioři na jižní Moravě čerpat slevy a další 

výhody. V této souvislosti dostali politici, kteří za seniorpasy stojí, možnost chválit úspěch 

projektu a zmínit se o službách, které kraj seniorům nabízí. Vzhledem k tomu, že se ve 



sledovaném období jednalo o jediný podobný příspěvek, lze těžko hovořit o nevyváženosti 

celku vysílání. Zařazení daného příspěvku v předvolebním období není příliš citlivé, nicméně 

je nutné konstatovat, že se primárně týká akce společenského významu, vyjádření přítomných 

politiků má přímou návaznost na obsah akce a nijak se explicitně nedotýkají voleb do 

krajských zastupitelstev. V souvislosti se seniorpasy též nebyla zjištěna žádná kontroverze, 

která by vyžadovala vyjádření opozice.  

 

Čtyři příspěvky se týkaly společensko-kulturních aktivit dvou městských částí: Maloměřic a 

Tuřan (příspěvky Soutěž v hasičské dovednosti a Vítání občánků) a Brna střed (příspěvky 

Den radnice Brna střed a Zvířádkiáda). Slovo přitom logicky dostávají zástupci těchto 

městských částí (starostové, mluvčí). Spíše než o čemkoliv jiném to svědčí o dobrém PR 

dotyčných městských částí. Příspěvky se primárně netýkají politických témat, ani 

nespecifikují stranickou či politickou příslušnost vedení příslušných radnic. Reportáže 

„Soutěž v hasičské dovednosti“ a „Vítání občánků“ byly v monitorovaném období jednou, 

resp. dvakrát opakovány v dalších vydáních pořadu. Lze však konstatovat, že se jedná o 

v daném pořadu obvyklé „recyklování“ reportáží s alespoň částečně nadčasovými tématy, 

jelikož opakování bylo zaznamenáno i u jiných příspěvků. Lze se též setkat s praxí, kdy jsou z 

jednoho rozhovoru či vyjádření vytvořeny dva příspěvky, např. informace týkající se svozu 

odpadu či dvě vyjádření Vladimíra Franze, jež původně zazněly v jednom rozhovoru. 

Vladimír Franz dostává v monitorovaném období prostor jako jediný z prezidentských 

kandidátů, avšak vzhledem k omezené délce monitorovaného období a několika měsícům 

zbývajícím do voleb lze jen velmi těžko hovořit o porušení zásad objektivity a vyváženosti.  

 

 

Žurnál,  1. 10. 2012  

 Soutěž v hasičské dovednosti – hovoří  i starostka městské části Maloměřice a Obřany, 

Není však uvedeno, jakou reprezentuje politickou stranu. Její vyjádření se týká 

přínosnosti akce. 

 Den radnice Brna střed – slovo dostává i starosta městské části, která akci pořádá, 

ovšem opět není uvedeno, jakou politickou stranu reprezentuje, navíc se vyjadřuje 

prakticky pouze k tomu, o co je největší zájem při prohlídce radnice.  

 Kometa smetla Budějovice 

 



Žurnál, 2. 10. 2012 

 Svátek seniorů – akci pozitivně hodnotí, náměstek hejtmana JmK a členka rady JmK, v 

obou případech bez uvedení stranické příslušnosti. Hejtman JmK (též bez uvedení 

stranické příslušnosti) pak hovoří o velkém zájmu o projekt tzv. Seniorpasů na jižní 

Moravě, členka Rady pak doplňuje, jaká pomoc je seniorům k dispozici.  

 Úprava komunikací – o plánovaných úpravách hovoří 1. Náměstek primátora (bez 

uvedení stranické příslušnosti)  

 Úrazy revizorů 

 

Žurnál, 3. 10. 2012 

 Odpadky - tajemník brněnského magistrátu sděluje statistiky týkající se výběru peněz za 

svoz odpadu. Statistiky nijak neinterpretuje.  

 Zvířádkiáda - reportáž z akce pořádané městskou částí Brno střed. Reportáž pořadatele 

výslovně uvádí, ovšem dále se k tomu již nijak nevrací (vyjma skutečnosti, že některé 

atrakce představuje mluvčí dané městské části) a pouze popisuje průběh akce.  

 Kometa drží neporazitelnost 

 

Žurnál, 4. 10. 2012  

 Prodej lázní na Kopečné - náměstek primátora na kameru popisuje podrobnosti prodeje. 

Nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o prodej, na jehož základě by vyvstával 

jakýkoliv spor. 

 Vladimír Franz - vyjádření kandidáta na prezidenta Vladimíra Franze při příležitosti 

jeho návštěvy Brna.  

 Kapitán Zbrojovky nenastoupí  

 

Žurnál, 5. 10. 2012 

 Úprava komunikací – o plánovaných úpravách hovoří 1. Náměstek primátora (bez 

uvedení stranické příslušnosti)  

 Odpadky - tajemník brněnského magistrátu sděluje statistiky týkající se výběru peněz za 

svoz odpadu. Statistiky nijak neinterpretuje.  

 Soutěž v hasičské dovednosti – hovoří i starostka městské části Obřany a Maloměřice, 

v níž se klání odehrává. Není však uvedeno, jakou reprezentuje politickou stranu. Její 

vyjádření se týká přínosnosti akce. 



 Kometa drží neporazitelnost  

 

Žurnál, 8. 10. 2012 

 Hromadná nehoda na D1 

 Vítání občánků - co vítání občánků obnáší, popisuje starostka městské části, jejíž 

stranická příslušnost není nijak specifikována.  

 Kometa zdolala Vítkovice 

 

Žurnál, 9. 10. 2012 

 Zřízení dozorčí rady - Reportáž se týká skutečnosti, že vedení statutárního města Brna 

v návaznosti na odhalené nesrovnalosti ve financích zřídilo dozorčí radu Městského 

divadla. Podrobnosti k vzniku, složení a činnosti rady dodává náměstkyně primátora.  

 Prodej BVV 

 Prevence proti nachlazení 

 Zbrojovka porazila mistra 

 

Žurnál, 10. 10. 2012 

 Vladimír Franz – kandidát na prezidenta vyjadřuje svůj názor, jak by se mělo k funkci 

prezidenta přistupovat. Jedná se o úryvek rozhovoru, jehož jiná část byla v rámci 

Žurnálu odvysílána již 4. 10. 2012.  

 Vražda Aleše Vytopila 

 Operace pomocí 3D laparoskopu 

 

Žurnál, 11. 10. 2011 

 Odpadky – tajemník brněnského magistrátu hovoří o zvětšení množství kontejnerů na 

separovaný odpad. 

 Prodej BVV – informace, že na zasedání Rady města bylo rozhodnuto o zájmu města o 

koupi brněnského výstaviště.  

 Česko – Malta 

 Kometa proti hvězdám NHL 

 Vítání občánků – reportáž z vítání občánků v městské části Maloměřice a Obřany. Co 

vítání občánků obnáší, popisuje starostka městské části, jejíž stranická příslušnost není 

nijak specifikována. Totožná reportáž již byla odvysílána 8. 10. 2012. 



 

Žurnál, 12. 10. 2012 

Vydání obsahuje v proházeném pořadí totožné příspěvky jako předchozí den.  

 

 

Ptáme se za Vás 11. 10. 2012 17:35 a 13. 10. 2012 19:36 

Jedná se o tentýž rozhovor s ředitelem kyjovské nemocnice Petrem Svobodou. Tématy jsou 

metanolová aféra, situace v kyjovské nemocnici, reformy a stav českého zdravotnictví 

obecně. Moderátor hostu nijak neoponoval, spíše se snažil získat informace, případně názor 

k jednotlivým tématům. Rozhovor se prakticky nijak nedotýkal krajské politiky.  

 

 

Zhodnocení 

Analýza nepřinesla poznatky o možném pochybení provozovatele vysílání z hlediska 

vyváženosti vysílání.  

 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. David Chudoba 

7. 2. 2013 

 


