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R1 Morava

Druh vysílání

Televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů

Věc

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

Provozovatel TV MORAVA, s.r.o. zaslal záznam vysílání mezi 1. říjnem a 13. říjnem 2012
celkem na 6 DVD. Podle licenčních podmínek je program R1 Morava regionálním
zpravodajsko-publicistickým a informačním vysíláním. Páteří programu je zpravodajský pořad
Minuty regionu, který je premiérově vysílán každý všední den (o víkendu R1 Morava
nevysílá). Z tabulky názvů reportáží vyplývá, že mezi hlavní témata Minut regionu patří
kriminální zprávy, informace z regionu a zajímavosti. Volbám není věnována žádná pozornost
až na malou výjimku ze dne 12. 10. 2012, kdy je však pouze informativně řečeno, že začaly
krajské volby, přičemž nebyl jmenován žádný kandidát ani strana, tudíž lze bezpečně vyloučit
jakékoli porušení zákona. Podobně jako u jiných regionálních televizí i zde, byť v menší míře,
vystupují v reportážích někteří politici či náměstci. Jejich výběr je však v souladu s tématem
reportáže a nelze říct, že by se jednalo o reklamu či zvýhodňování jednoho politického
subjektu na úkor druhého. Jediný kandidát, který byl v pořadu přítomen, je dnes již bývalý
hejtman Martin Tesařík (ČSSD). V reportáži „Rondel stál 16 miliónů korun“ však
nepropagoval program své strany. Reportáž pojednávala o již ukončené věci (ukončení
stavby kruhového objezdu) a neměla potenciál stát se politickým tématem.

1.10.2012

2.10.2012

3.10.2012

4.10.2012

5.10.2012

Minuty regionu
Ve Smržicích shořela novostavba, Policisté našli u rybníka mrtvého
muže, Žáci procvičovali cizí jazyky, Muž zemřel na horách, Zloděj
vyloupil pět domů, Výročí webu Tyflocentra,
Revizoři bojují s černými pasažéry, Přerov chystá stavbu
protipovodňové zdi, Tovéř má nové dětské hřiště, Auto srazilo
chodce, Zemědělci sklidí méně cukrové řepy, Lidé se obrací na
sdružení SOS,
V hořícím bytě byli dva lidé, Při nehodě byly zraněny tři osoby, Nová
metoda léčby neplodnosti, Při nehodě zemřel mladý řidič, Roman
Smetana zvažuje ústavní stížnost, Nová nízkoenergetická budova v
ZOO,
Soud osvobodil bývalého ředitele FNO, Smlouvu pojišťovna zatím
neuzavřela, Listiny ukrýval olomoucký klášter, Peníze na rekonstrukci
Flory, Hranická propast je hlubší, než se myslelo,
Silný vítr zasáhl kraj, Hasiči likvidovali únik neznámé látky, Vlastivědné
muzeum zve na výstavu, Havárie motocyklu, Olomouc získala dotaci
na lesopark, Poslední letošní akce na Helfštýně,

8.10.2012

9.10.2012

10.10.2012

11.10.2012

12.10.2012

Skončila přestavba sídliště Povel1, Tělo nalezené v kufru Nárožnému
nepatří, V Olomouci natáčeli ruský seriál2, Zloděje pohonných hmot
dopadla police, Zloději ukradli již 230 jízdních kol, FNO chce postavit
novou lékárnu
Kůrovec ničí lesy, Lidé v petici žádají zachování porodnice, Dům pro
seniory je zateplený, Auto smetlo cyklistku, Úřady práce revidují více
než 35 tisíc nezaměstnaných, Olomouc ušetří na nákupu elektřiny,
Senioři mají své průkazky, Modernizace bude zahájena ještě letos,
Rondel stál 16 miliónů korun3, Stodola shořela, Nákaza ohrožuje
včelstvo, Makak odjíždí z Olomouce na Ukrajinu
Poznat falešného kominíka není jednoduché, Policisté vyhlásili pátrání
po obrazech, Hradby připomínají židovské ghetto, Závada na zařízení
ve strojovně, Dopravní nehody cyklistů,
Volby do zastupitelství krajů začaly, Kontrola na R35 odhalila 8
nedostatků, Megavíkend letos v Olomouci, Důchodce našel
peněženku s penězi, Plánovaná údržba drobných toků, Další část
Olomouc bez bariér

Kromě Minut regionu se mezi zpravodajské a publicistické pořady dají zařadit rovněž Téma
týdne a Náš kraj. Tyto pořady jsou zaměřeny na aktuální události a většinou upozorňují na
dokončení pro občany důležité stavby či propagují konkrétní kulturní nebo sportovní událost.
Jako potencionálně problematické se může jevit vystoupení politiků v reportážích, kde
představují či vysvětlují konkrétní projekt, stavbu či událost. Jejich přítomnost je však dána
z titulu jejich funkce a nevyjadřují se k nadcházejícím volbám ani neprezentují volební
program své strany. V neposlední řadě je třeba uvést, že ne všichni ve vysílání přítomní
politici byli na kandidátních listinách do voleb do krajského zastupitelstva.
1.10: Náš kraj: Cestovní ruch, Obce přátelské rodině,
2.10. Náš kraj: Cestovní ruch, Obce přátelské rodině;
3.10. Téma týdne: sociální politika kraje4,
4.10. Téma týdne: Olomoucký půlmaratón5
5.10. Téma týdne: Olomoucký půlmaratón6
8.10 Náš kraj: Nový heliport ve Zlatých Horách7, Výstava v Jeseníku
9.10 Náš kraj: Nový heliport ve Zlatých Horách8, Výstava v Jeseníku
9.10. Téma týdne: metanolová kauza9
10.10. Téma týdne: metanolová kauza10
12.10 Téma týdne: revitalizace sídliště Povel11
1

Martin Majer (ODS) - náměstek primátora
Jan Holpuch (ODS) - náměstek primátora
3
Martin Tesařík (ČSSD) - hejtman
4
Yvona Kubjátová - náměstkyně hejtmana
5
Martin Novotný - primátor Olomouce (ODS)
6
Martin Novotný - primátor Olomouce (ODS)
7
Milan Fisher - náměstek hejtmana (ČSSD)
8
Milan Fisher náměstek hejtmana (ČSSD)
9
Michael Fischer - náměstek hejtmana (ČSSD)
10
Michael Fischer - náměstek hejtmana (ČSSD)
11
Ladislav Šnevajs KDU-ČSL náměstek primátora, Martin Major ODS náměstek primátora
2

OATV nekonstatuje v případě programu R1 Morava žádné porušení zákona.

Vypracoval 5. 12. 2012: Mgr. Jan Poruba

