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ZAK TV, s.r.o. 
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R1 ZAK 

Druh vysílání 
 

Televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů 

Věc 
 

Monitoring televizního vysílání před krajskými a senátními 
volbami od 1. do 13. října 2012 

 

Program ZAK 1 je primárně cílen na karlovarský a plzeňský region se zaměřením na 
zpravodajství a publicistiku. Záznam pro předvolební analýzu byl stažen z Teramosu. Do 
analýzy byly zahrnuty především Zprávy a Studio Z (volební studio), ve kterém provozovatel 
připravil celkem deset rozhovorů s lídry politických stran do voleb do krajského 
zastupitelstva (pět z Plzeňského kraje, pět z Karlovarského). 
 
 
Vzhledem k nepřehlednosti webových stránek provozovatele (např. informace o volebním 
studiu na programu R1 ZAK byly na webu provozovatele zjištěny až po odvysílání celé série 
pořadů) a poměrně brzkému zahájení volebního vysílání se nepodařilo zajistit všechny 
záznamy volebních diskusních pořadů ze září. Tento nedostatek byl částečně kompenzován 
tím, že provozovatel tyto pořady umístil na svůj web, a protože na několika vzorcích bylo 
zjištěno, že záznamy stažené z Teramosu odpovídají těm uvedených na webu provozovatele, 
byly do analýzy zahrnuty i zářijové díly pořadů.   

 

a) Zprávy  

Zprávy jsou zaměřeny na aktuality, zajímavosti, informace a kriminální zprávy z oblasti 
Moravskoslezského kraje. Politická témata nejsou téměř vůbec v pořadu přítomna. Ani 
výskyt politiků v reportážích nebyl vysoký. OATV konstatuje, že Zprávy programu ZAK 1 jsou 
z pohledu zákona v pořádku. 
 

 Zprávy 

1.10.2012 Distributoři za mřížemi, Týden knihoven, Konec žní v Klatovech1, 
Pivovary zdražují, Rekonstrukce karlovarského nádraží, Nová jména 
zastávek v Plzni, Den železnice, Rekonstrukce nemocnice v Klatovech, 
Rekonstrukce lidového domu,  

2.10.2012 Problémoví nájemníci, Regionální výrobci, Houbařský úlovek, Čtrnáct 
dní bez alkoholu, Auto přejelo chodce, Trest za rychlou jízdu, Plzeňská 
ZOO sledována kamerami,  

3.10.2012 Studentka zachránkyně, Střílel v sebeobraně, Pomoc pro Pilsen Steel, 
Oprava dálnice, Studenti se vrátili do lavic, Nová dřevěná zvonice, 
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Praktické vyučování na školách, Festival Světovaření,  

4.10.2012 Cvičení ve škole, Nový systém odbavování, Soutěž kresby Bienále, 
Dluhová past, Špatně vyznačená oprava na silnici, Nový bazén 
v Karlových Varech, Týden hispánské kultury, Bruslení a plávání 
v Plzni dražší, Radary skončily ve skladu 

5.10.2012 Poškozené stromy, Děti se vrátily domů, Začal festival Tourfilm, 
Premiéra filmu, Sběrný dvůr projde rekonstrukcí, Vlak srazil muflona, 
Nový park v Karlových Varech, Československé dny, Krádeže 
platebních karet,  

6.10.2012 Přehled událostí uplynulého týdne,   

7.10.2012 Zprávy PLUS: věnované cestovateli Gustavu Vackovi 

8.10.2012 Nová nemocnice v Klatovech, Žaloba kvůli referendu, Plzeňskému 
pivu je 170 let, Dům na půli cesty, Pokus o vraždu, Nezaměstnanost 
vzrostla,  

9.10.2012 Tragická dopravní nehoda, Busta Václava Havla2, Týden hispánské 
kultury, Petice za zrušení dálničního poplatku, Unikající plyn ve škole, 
Kulturní akce v zdemolovaných lázních, Zahájení veletrhu Finpex, 
Pilsen Steel obnovuje výrobu, Nová bioplynová stanice, 
problematická výstavba na Šumavě,  

10.10.2012 Pátrání po Nikole, Jan Fisher v Plzni, Park v Karlových Varech, 
Otevření silnice v Meclově, Výstava v obchodním centru, Muž zadržen 
policií, Tunel Valík stále uzavřen, Výstava hub, Park pojmenovaný po 
ruské novinářce,  

11.10.2012 Anonym hrozil bombou, Focení sportovců, Nezaměstnanost se 
zvýšila, Kůrovec není na Šumavě jediným problémem, Příběhy 
plzeňských domů,   

12.10.2012 Přípravy na pardubickou, Linka důvěry už v noci nemlčí, Ondřej Cink 
mění tým, Práce na kruhovém objezdu pokročily, Boj proti podvodům 
s dotacemi, Snížení limity pojišťoven, Územní plán pro Plzeň, 
Nezaměstnanost se zvýšila, Žaloba na krajský úřad, Kritika nového 
bazénu,  

13.10.2012 Přehled událostí 

 
b) Studio Z (Volební studio) 

 
Provozovatel na svých webových stránkách uváděl, že do studia bude zváno pět subjektů 
(kandidátů) s největším množstvím preferenčních hlasů podle průzkumu SANEP. Subjekt 
s nejnižším počtem hlasů byl ve studiu již 4. respektive 5. 9., ten s největším počtem hlasů 
deset dní před volbami. Chybovost předvolebních průzkumů či modelů je diskutovaným 
tématem a společnost SANEP rozhodně nepatří k nejrespektovanějším společnostem ve 
svém oboru. Na druhé straně na rozdíl od jiných provozovatelů nastavil R1 ZAK poměrně 
transparentní a zpětně ověřitelná pravidla pro výběr kandidátů do vysílání.  
 
Co se týče samotného obsahu, moderátorka (ve všech dílech jedna osoba) přistupuje ke 
všem kandidátům vyváženě. Zajímavým prvkem je vložená anketa, kde lidé z ulice odpovídají 
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na otázku související s kandidátem, přičemž ten má možnost následně na tuto anketu 
reagovat. Kandidáti v závěru mají minutový prostor, aby přesvědčili své voliče. Pozitivně lze 
hodnotit fakt, že kromě hlavního hosta v každém díle odpovídalo na jednu otázku všech pět 
kandidátů z daného kraje. Tím byl částečně zmírněn efekt zvýhodnění kandidátů, kteří jsou 
ve studiu těsně před volbami. Volič tak má možnost v každém z jednotlivých dílů vidět 
každého z pěti kandidátů.  
 
 
 

Datum Kandidát Téma rozhovoru 

4.9.2012 
KV 

Petr Zeman 
Koalice pro 
Karlovarský kraj 
(koalice KDU, Zelení 
a O co jim jde) 

Slušná politika, zdravotnictví, proč koalice KDU, Zelení a O co 
jim jde, anketa s lidmi ohledně spojení těchto tří stran 
 
 K dopravě se dále vyjadřují zástupci těchto stran: Jaroslav 
Borka (KSČM), Jan Horník (TOP 09 STAN), Petr Němec 
(Koalice), Josef Novotný (ČSSD), Petr Šindelář (ODS),  

5.9.2012 
Plzeň 

Petr Náhlík 
Koalice pro plzeňský 
kraj 
(KDU, Strana 
soukromníků a 
Strana Nestraníků) 
 

Doprava, školství, anketa: pomůže KDU, když vymaže z názvu 
slovo křesťanská?  
 
K úřadům práce se vyjadřují: Pavel Čížek (STAN), Milan 
Chovanec (ČSSD), Petr Náhlík (KUD-ČSL), Jiří Pospíšil (ODS), 
Karel Šidlo (KSČM),  

11.9.2012 
KV 

Jan Horník 
TOP 09 STAN 
Lídr 

Zdravotnictví, doprava, školství, kumulace jeho funkcí - 
anketa na podobné téma 
 
Na téma zdravotnictví hovoří: Jaroslav Barborka (KSČM), Jan 
Horník (STAN), Petr Němec (SZ), Josef Novotný (ČSSD), Petr 
Šindelář (ODS),  
 

12.9.2012 
Plzeň 

Pavel Čížek  
TOP 09 STAN 
Lídr 

Rozpočtová politika, korupce, sociální služby, anketa: Znají 
voliči Pavla Čížka? 
 
K vylidňování venkova se vyjadřují: Pavel Čížek, Milan 
Chovanec (ČSSD), Petr Náhlík (KDU), Jiří Pospíšil (ODS), Karel 
Šidlo KSČM,  
 

18.9.2012 
KV 

Petr Šindelář 
ODS 
Lídr 

Školství, lázeňství, anketa: je dobře, že ODS vsadila na 
relativně neznámou tvář?, 
 
Na téma korupce hovoří: Jaroslav Borka (KSČM), Jan Horník 
(STAN), Petr Němec (SZ), Josef Novotný (ČSSD), Petr Šindelář 
(ODS),  
 

19.9.2012 
Plzeň 

Jiří Pospíšil 
ODS 
Lídr 

Kritika ČSSD, korupce, anketa na téma korupce, rozpočet,  
 
Na téma rokycanské nemocnice hovoří: Pavel Čížek (STAN), 



 Milan Chovanec (ČSSD), Petr Náhlík (KDU), Jiří Pospíšil (ODS), 
Karel Šidlo (KSČM),  
 

25.9.2012 
KV 

Jaroslav Borka 
KSČM 

Zaměstnanost, životní prostředí, anketa: Borka jako hejtman,  
Na téme nezaměstnanost se vyjadřují: Jaroslav Borka (KSČM), 
Jan Horník (STAN), Petr Němec (SZ), Josef Novotný (ČSSD), 
Petr Šindelář (ODS),   

26.9.2012 
Plzeň 

Karel Šidlo 
KSČM 

Podpora venkova, bezpečnost, kultura, anketa: kumulování 
funkcí Šidla 
 
Na téma opravy silnic: Pavel Čížek (TOP 09 STAN), Milan 
Chovanec (ČSSD), Petr Náhlík (KDU), Jiří Pospíšil (ODS), Karel 
Šidlo (KSČM) 
 

2.10.2012 
KV 

Josef Novotný  
ČSSD 
hejtman 

Zaměstnanost, lázeňství, sociální politika, anketa: Co se 
hejtmanovi povedlo? 
 
Na téma lázeňství: Jaroslav Borka (KSČM), Jan Horník (TOP 09 
STAN), Petr Němec (SZ), Josef Novotný (ČSSD), Petr Šindelář 
(ODS) 
 

3.10.20 2 
Plzeň 

Milan Chovanec 
ČSSD 
hejtman 
 

Finance, doprava, volební program, spolupráce s komunisty, 
anketa: Co se hejtmanovi povedlo?, korupce 
 
Na téma korupce hovoří: Pavel Čížek (STAN), Milan Chovanec 
(ČSSD), Petr Náhlík (KDU-ČSL), Jiří Pospíšil (ODS), Karel Šidlo 
(KSČM) 
 

 
Na programu R1 ZAK nebyly identifikovány žádné další pořady týkající se voleb. Zhruba 
třikrát týdně sice běžel diskusní pořad Studio Z (nevolební), ovšem jako hosté vystupovali 
sportovci, umělci a jiné významné osobnosti společenského života. 
 
OATV konstatuje, že vysílání programu R1 ZAK bylo ve sledovaném období v souladu se 
zákonem. 
 

Zpracoval 5. 12. 2012: Jan Poruba 
 
 


