
Subjekt:  Polar televize Ostrava, s.r.o. 
Program:  Polar Karviná a Polar Havířov 
Druh vysílání:  televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů 
Věc:  monitoring vysílání k volbám do Poslanecké sněmovny PČR 
 
 
 
Základní informace o záznamu: 
Rada si v rámci monitoringu vysílání v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
vyžádala od provozovatele programů Polar Karviná a Polar Havířov záznamy z období od 19. května 
do 25. května 2010. Záznam byl poskytnut na šesti discích DVD (oba programy po třech DVD). 
Záznam byl Radě doručen 16. června 2010, odkdy se odvíjí tříměsíční lhůta pro případné zahájení 
správního řízení. 
 
ANALÝZA: 
 
K obsahu vysílání licencovaných programů provozovatele Polar televize Ostrava v období 19. – 25. 
května 2010 bylo přistupováno se speciálním přihlédnutím k volebnímu vysílání. Obsah nebyl 
kontrolován komplexně z hlediska zákona a dodržení licenčních podmínek. Monitoring byl cíleně 
zaměřen na prezentaci politických stran, politiků a volebních programů jednotlivých stran.  
 
 

POLAR KARVINÁ 
 
 
DVD 1 (celková délka 1:00:19 hod.) 
19. – 21. května 2010 (do 18:00 hodin) 
 

Pořad Karvinský expres 
00:01-10:02 (tj. 10:01 min.) 

- povodně 
- svoz bio-odpadu v rodinné zástavbě v Karviné 
- výstava v galerii Stanislava Zormana 

Pořad Regionální expres 
10:03-20:09 (tj. 10:06 min.)  

- moštárna Vitaminátor (biopotraviny) 
- farma Stonava (vepřín) 
- výstava kompenzačních pomůcek a hraček v Novém Jičíně 
- kurz sebeobrany žen v Karviné 
- malíř David John Lloyd (vernisáž v KD Leoše Janáčka) 

Pořad Školní vysílání 
20:10-22:17 (tj. 2:07 min.) 

- 2. liga košíkové mužů (Karviná - Opava) 

Blok selfpromotion 
22:18-22:32 (tj. 0:24 min.) 

- internetové noviny Moravskoslezského kraje 
 

Videotext - Městský informátor 
22:33-1:00:19 (tj. 37:46 min.) 

Obsah videotextu viz tabulka níže  

 
Poskytnutý záznam obsahuje audiovizuální záznam v celkové délce 1 hod 00:19 min., který se skládá 
ze 3 pořadů: Karvinský expres, Regionální expres a pořad Školní vysílání; dále pak ze smyčky 
videotextu v délce 37:19 min. (117 snímků). 
 
Přehled jednotlivých snímků videotextu: 
 

č. čas obsah 

1 23:00 Projekt Inforservis pro malé a střední podnikatele 

2 23:19 Nabídka podpořit psí útulek 

3 23:39 Informace – kontaktní údaje magistrátu města Karviná 

4 23:59 Informace – úřední dny a hodiny magistrátu 

5 24:15 Oznámení - aktuální telefonní čísla 

6 24:39 Oznámení – Českomoravská lyžařská a snowboardová škola 

7 25:00 Oznámení – Českomoravská lyžařská a snowboardová škola (členství 3.000 Kč) 

8 25:19 Pozvánky – výstava Střípky z dějin Karviné 



9 25:39 Pozvánky – Country club Alabama (otevírací doba a kontakt) 

10 25:59 Pozvánky – Bar Zatanči (kontaktní údaje, otevírací doba, webové stránky) 

11 26:19 Sport – krytý plavecký bazén - plavání veřejnosti (otevírací doba a kontakt) 

12 26:39 Sport – krytý plavecký bazén - plavání veřejnosti (otevírací doba a kontakt) 

13 26:59 Sport – STaRS (tenis, squash, solárium – kontakt, otevírací doba) 

14 27:19 Sport – sportovní areál ZŠ Dělnická (otevírací doba) 

15 27:39 Sport – Club Malibu (nabídka, otevírací doba, kontakt) 

16 27:59 

Sport – Top spinning: spinnové centrum v sanatoriu Lázní Darkov (otevírací doba, 

kontakt, webové stránky) 

17 28:19 

Pozvánky – Fénix: centrum tvarování postavy (nabídka, otevírací doba, kontakt, 

webové stránky) 

18 28:39 Sport – Orlando: dámský fitness (nabídka, kontakt) 

19 28:59 Sport – restaurace Oceán (otevírací doma, kontakt) 

20 29:19 Organizace – Centrum pro rodinu Sluníčko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 

21 29:39 Organizace – Centrum pro rodinu Sluníčko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 

22 29:59 Organizace – Regionální knihovna Karviná 

23 30:19 Organizace – Sociální služby Karviná (jesle), příspěvková organizace  

24 30:39 Organizace – Baby club Česílko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 

25 30:59 Organizace – ONKO naděje (klub pro nemocné) 

26 31:19 Organizace – Nadační fond Zdravé město (NGO: kontakt, bankovní účet) 

27 31:39 

Organizace – Obecně prospěšná společnost Karviná (NGO: kontakt, bankovní 

účet) 

28 31:59 Organizace – Nadační fond dítě a ovzduší 

29 32:19 Organizace – Nadační fond dítě a ovzduší (NGO: kontakt, bankovní účet) 

30 32:39 Organizace – OS Kofoedova škola (pro lidi bez zaměstnání) 

31 32:59 Organizace – Slezská diakonie 

32 33:19 Organizace – Slezská diakonie ELPIS (NGO: kontakt, bankovní účet) 

33 33:39 Organizace – Slezská diakonie Občanská poradna (NGO: kontakt, bankovní účet) 

34 33:59 Organizace – Slezská diakonie Hosana Karviná (NGO: kontakt, bankovní účet) 

35 34:19 Organizace – Slezská diakonie Hosana Karviná (NGO: kontakt, bankovní účet) 

36 34:39 Organizace – Centrum Sluníčko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 

37 34:59 Organizace – Antinikotinové centrum 

38 35:19 Organizace – Tyflocentrum Karviná 

39 35:39 Polar Karviná – vysílací schéma 

40 35:59 Polar Karviná – vysílací schéma (redakce, kontakt) 

41 36:19 TV Polar – dnes stanovuje diagnózu tv medicína (www.tvmedicina.cz)  

42 36:39 Informace – úřední dny a hodiny magistrátu 

43 36:59 Oznámení - aktuální telefonní čísla 

44 13:59 Oznámení – Českomoravská lyžařská a snowboardová škola 

45 14:24 Oznámení – Českomoravská lyžařská a snowboardová škola (členství 3.000 Kč) 

46 14:30 Pozvánky – výstava Střípky z dějin Karviné 

47 14:55 Pozvánky – Country club Alabama (otevírací doba a kontakt) 

48 15:20 Pozvánky – Bar Zatanči (kontaktní údaje, otevírací doba, webové stránky) 

49 15:50 Sport – krytý plavecký bazén - plavání veřejnosti (otevírací doba a kontakt) 

50 16:21 Sport – krytý plavecký bazén - plavání veřejnosti (otevírací doba a kontakt) 

51 16:46 Sport – STaRS (tenis, squash, solárium – kontakt, otevírací doba) 

52 17:16 Sport – sportovní areál ZŠ Dělnická (otevírací doba) 

53 17:46 Sport – Club Malibu (nabídka, otevírací doba, kontakt) 

54 18:16 

Sport – spinnové centrum v sanatoriu Lázní Darkov (otevírací doba, kontakt, 

webové stránky) 

55 18:37 Pozvánky – Fénix: centrum tvarování postavy (nabídka, otevírací doba, kontakt, 

http://www.tvmedicina.cz/


webové stránky) 

56 18:57 Sport – Orlando: dámský fitness (nabídka, kontakt) 

57 19:17 Sport – restaurace Oceán (otevírací doma, kontakt) 

 
Snímky č. 43–57 jsou ve zbytku smyčky opakovány ještě 4x. 
 
 
DVD 2 (celková délka 57:17 min.) 
21. – 25. května 2010 (do 18:00 hodin) 
 

Pořad Karvinský expres 
00:01-10:40 (tj. 10:39 min.) 

- povodně 2010 
- vzácné fresky v kostele Povýšení svatého kříže v Karviné-Fryštátě 
- otevření lázeňské sezony 
- soutěž hasičů ve Stonavě 

Pořad Školní vysílání 
10:41-:16:13 (tj. 5:32 min.)  

- napříč školou 2010 (projektový den v ZŠ Mendelova) 
 

Píseň Pavla Býmy 
16:14-18:02 (tj. 1:48 min.) 

Ilustračně doprovázeno sestřihem záběrů z povodní a kontakty na 
organizace, přes které lze přispívat lidem postiženým povodněmi 

Videotext - Městský informátor 
18:03-57:17 (tj. 39:14 min.) 

Obsah videotextu viz tabulka níže 

 
Poskytnutý záznam obsahuje audiovizuální záznam v celkové délce 57:17 min., který se skládá ze 2 
pořadů: Karvinský expres, Školní vysílání (za pořady je vložen „videoklip“ písně Pavla Býmy) a 
smyčky videotextu v délce 39:14 min. (131 snímků). 
 
Přehled jednotlivých snímků videotextu: 
 

č. čas obsah 

1 18:21 Projekt Inforservis pro malé a střední podnikatele 

2 18:41 Nabídka podpořit psí útulek 

3 Po 20 s. Informace – kontaktní údaje magistrátu města Karviná 

4  Informace – úřední dny a hodiny magistrátu 

5  Oznámení - aktuální telefonní čísla 

6  Oznámení – Českomoravská lyžařská a snowboardová škola 

7  Oznámení – Českomoravská lyžařská a snowboardová škola (členství 3.000 Kč) 

8  Pozvánky – výstava Střípky z dějin Karviné 

9  Pozvánky – Country club Alabama (otevírací doba a kontakt) 

10  Pozvánky – Bar Zatanči (kontaktní údaje, otevírací doba, webové stránky) 

11  Sport – krytý plavecký bazén - plavání veřejnosti (otevírací doba a kontakt) 

12  Sport – krytý plavecký bazén - plavání veřejnosti (otevírací doba a kontakt) 

13  Sport – STaRS (tenis, squash, solárium – kontakt, otevírací doba) 

14  Sport – sportovní areál ZŠ Dělnická (otevírací doba) 

15  Sport – Club Malibu (nabídka, otevírací doba, kontakt) 

16  

Sport – Top spinning: spinnové centrum v sanatoriu Lázní Darkov (otevírací doba, 

kontakt, webové stránky)  

17  

Pozvánky – Fénix: centrum tvarování postavy (nabídka, otevírací doba, kontakt, 

webové stránky) 

18  Sport – Orlando: dámský fitness (nabídka, kontakt) 

19  Sport – restaurace Oceán (otevírací doma, kontakt) 

20  Organizace – Centrum pro rodinu Sluníčko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 

21  Organizace – Centrum pro rodinu Sluníčko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 

22  Organizace – Regionální knihovna Karviná 

23  Organizace – Sociální služby Karviná (jesle), příspěvková organizace  

24  Organizace – Baby club Česílko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 



25  Organizace – ONKO naděje (klub pro nemocné) 

26  Organizace – Nadační fond Zdravé město (NGO: kontakt, bankovní účet) 

27  

Organizace – Obecně prospěšná společnost Karviná 2000 (NGO: kontakt, 

bankovní účet) 

28  Organizace – Nadační fond dítě a ovzduší 

29  Organizace – Nadační fond dítě a ovzduší (NGO: kontakt, bankovní účet) 

30  Organizace – OS Kofoedova škola (pro lidi bez zaměstnání) 

31  Organizace – Slezská diakonie 

32  Organizace – Slezská diakonie ELPIS (NGO: kontakt, bankovní účet) 

33  Organizace – Slezská diakonie Občanská poradna (NGO: kontakt, bankovní účet) 

34  Organizace – Slezská diakonie Hosana Karviná (NGO: kontakt, bankovní účet) 

35  Organizace – Slezská diakonie Hosana Karviná (NGO: kontakt, bankovní účet) 

36  Organizace – Centrum Sluníčko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 

37  Organizace – Antinikotinové centrum 

38  Organizace – Tyflocentrum Karviná 

39  Polar Karviná – vysílací schéma 

40  Polar Karviná – vysílací schéma (redakce, kontakt) 

41  TV Polar – dnes stanovuje diagnózu tv medicína (www.tvmedicina.cz)  

42  Oznámení - aktuální telefonní čísla 

43  Oznámení – Českomoravská lyžařská a snowboardová škola  

44  Oznámení – Českomoravská lyžařská a snowboardová škola (členství 3.000 Kč) 

45  Pozvánky – výstava Střípky z dějin Karviné 

46  Pozvánky – Country club Alabama (otevírací doba a kontakt) 

47  Pozvánky – Bar Zatanči (kontaktní údaje, otevírací doba, webové stránky) 

48  Sport – krytý plavecký bazén - plavání veřejnosti (otevírací doba a kontakt) 

49  Sport – krytý plavecký bazén - plavání veřejnosti (otevírací doba a kontakt) 

50  Sport – STaRS (tenis, squash, solárium – kontakt, otevírací doba) 

51  Sport – sportovní areál ZŠ Dělnická (otevírací doba) 

52  Sport – Club Malibu (nabídka, otevírací doba, kontakt) 

53  

Sport – Top spinning: spinnové centrum v sanatoriu Lázní Darkov (otevírací doba, 

kontakt, webové stránky)  

54  

Pozvánky – Fénix: centrum tvarování postavy (nabídka, otevírací doba, kontakt, 

webové stránky) 

55  Sport – Orlando: dámský fitness (nabídka, kontakt) 

56  Sport – restaurace Oceán (otevírací doma, kontakt) 

 
Snímky č. 42–56 jsou ve zbytku smyčky opakovány ještě 5x.  
 
 
DVD 3 (celková délka 1:00:00 hod.) 
25. května 2010 (od 18:00 hodin) 
 

Pořad Karvinský expres 
00:01-9:59 (tj. 9:58 min.) 

- oprava podemleté cesty z Karviné do Českého Těšína 
- premiér Fischer a hejtman Palas v Darkově (povodně) 
- odstraňování škod po povodních 

Pořad Regionální expres 
10:00-20:05 (tj. 10:05 min.)  

- moštárna Vitaminátor (biopotraviny) 
- farma Stonava (vepřín) 
- výstava kompenzačních pomůcek a hraček v Novém Jičíně 
- kurz sebeobrany žen v Karviné 
- malíř David John Lloyd (vernisáž v KD Leoše Janáčka) 

Pořad Školní vysílání 
20:06-22:40 (tj. 2:34 min.) 

- napříč školou 2010 (projektový den v ZŠ Školská) 
 

Píseň Pavla Býmy 
22:41-24:29 (tj. 1:48 min.) 

Ilustračně doprovázeno sestřihem záběrů z povodní a kontakty na 
organizace, přes které lze přispívat lidem postiženým povodněmi 

http://www.tvmedicina.cz/


Videotext - Městský informátor 
24:30-1:00:00 (tj. 35:30 min.) 

Obsah videotextu viz tabulka níže 

 
Poskytnutý záznam obsahuje audiovizuální záznam v celkové délce 1:00:00 hod., který se skládá ze 3 
pořadů: Karvinský expres, Regionální expres a Školní vysílání (za pořady je vložen „videoklip“ písně 
Pavla Býmy) a smyčky videotextu v délce 35:30 min. (128 snímků). 
 
Přehled jednotlivých snímků videotextu: 
 

č. čas obsah 

1 24:30 Projekt Inforservis pro malé a střední podnikatele 

2 24:50 Nabídka podpořit psí útulek 

3 Po 20 s. Informace – kontaktní údaje magistrátu města Karviná 

4  Informace – úřední dny a hodiny magistrátu 

5  Oznámení - aktuální telefonní čísla 

6  Oznámení – Českomoravská lyžařská a snowboardová škola 

7  Oznámení – Českomoravská lyžařská a snowboardová škola (členství 3.000 Kč) 

8  Pozvánky – Noc kostelů 

9  Pozvánky – Fusion multimediální camp (Klub mladých Filadelfia o.s.) 

10  Pozvánky – 5. ročník Valíme se Karvinou!  

11  Pozvánky – III. ročních veletrhu sociálních služeb  

12  Pozvánky – Klaunování pro celou rodinu (město Karviná a OKD, a.s.) 

13  Pozvánky – akce Tydýýýt! (Centrum Sluníčko) 

14  Pozvánky – Táta dneska frčí (Centrum Sluníčko) 

15  Pozvánky – program Centra Sluníčko 

16  Pozvánky – týdenní program Sluníčka 

17  Pozvánky – koncert v Městském domě kultury Karviná 

18  Pozvánky – Festival národnostních menšin 

19  Pozvánky – baletní představení Pražský komorní balet Pavla Šmoka 

20  Pozvánky – výstava Střípky z dějin Karviné 

21  Pozvánky – Country club Alabama (otevírací doba a kontakt) 

22  Pozvánky – Bar Zatanči (kontaktní údaje, otevírací doba, webové stránky) 

23  Sport – krytý plavecký bazén - plavání veřejnosti (otevírací doba a kontakt) 

24  Sport – krytý plavecký bazén - plavání veřejnosti (otevírací doba a kontakt) 

25  Sport – STaRS (tenis, squash, solárium – kontakt, otevírací doba) 

26  Sport – sportovní areál ZŠ Dělnická (otevírací doba) 

27  Sport – Club Malibu (nabídka, otevírací doba, kontakt) 

28  

Sport – Top spinning: spinnové centrum v sanatoriu Lázní Darkov (otevírací doba, 

kontakt, webové stránky) 

29  

Pozvánky – Fénix: centrum tvarování postavy (nabídka, otevírací doba, kontakt, 

webové stránky) 

30  Sport – Orlando: dámský fitness (nabídka, kontakt) 

31  Sport – restaurace Oceán (otevírací doma, kontakt) 

32  Organizace – Centrum pro rodinu Sluníčko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 

33  Organizace – Centrum pro rodinu Sluníčko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 

34  Organizace – Regionální knihovna Karviná 

35  Organizace – Sociální služby Karviná (jesle), příspěvková organizace  

36  Organizace – Baby club Česílko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 

37  Organizace – ONKO naděje (klub pro nemocné) 

38  Organizace – Nadační fond Zdravé město (NGO: kontakt, bankovní účet) 

39  

Organizace – Obecně prospěšná společnost Karviná 2000 (NGO: kontakt, 

bankovní účet) 



40  Organizace – Nadační fond dítě a ovzduší 

41  Organizace – Nadační fond dítě a ovzduší (NGO: kontakt, bankovní účet) 

42  Organizace – OS Kofoedova škola (pro lidi bez zaměstnání) 

43  Organizace – Slezská diakonie 

44  Organizace – Slezská diakonie ELPIS (NGO: kontakt, bankovní účet) 

45  Organizace – Slezská diakonie Občanská poradna (NGO: kontakt, bankovní účet) 

46  Organizace – Slezská diakonie Hosana Karviná (NGO: kontakt, bankovní účet) 

47  Organizace – Slezská diakonie Hosana Karviná (NGO: kontakt, bankovní účet) 

48  Organizace – Centrum Sluníčko (nabídka, otevírací doma, kontakt) 

49  Organizace – Antinikotinové centrum 

50  Organizace – Tyflocentrum Karviná 

51  Polar Karviná – vysílací schéma 

52  Polar Karviná – vysílací schéma (redakce, kontakt) 

53  TV Polar – dnes stanovuje diagnózu tv medicína (www.tvmedicina.cz)  

 
Snímky č. 5–53 byly ve zbytku smyčky opakovány ještě 2x (ukončeno u prezentace dámského fitness 
Orlando).  
 
 
Analýza obsahu programu Polar Karviná: 
 
 
A/ Audiovizuální pořady: 
 
Záznam byl dodán ve formě klasického audiovizuálního záznamu, který tvoří 3 DVD, tj. 3 cca 
hodinové smyčky záznamu.  
 
DVD 1 ze dnů 19. - 21. května 2010 (do 18:00) obsahuje audiovizuální pořady Karvinský expres 
(premiéra vždy v úterý a pátek), Regionální expres a Školní vysílání. V těchto pořadech nebylo 
zaznamenáno nic, co by bylo ve spojitosti s volbami do Poslanecké sněmovny. Za audiovizuální 
pořady byly zařazeny 2 reklamy na produkty provozovatele (selfpromotion). 
 
DVD 2 ze dnů 21. – 25. května 2010 (do 18:00) obsahuje audiovizuální pořady Karvinský expres, 
Školní vysílání a píseň Pavla Býmy doprovázenou ilustračními záběry z povodní v Moravskoslezském 
kraji (závěry ze zpravodajství programu Polar Karviná). Ani v těchto pořadech nebyly reportáže 
spojené s volbami do Poslanecké sněmovny.  
 
DVD 3 ze dne 25. května 2010 (od 18:00) obsahuje audiovizuální pořady Karvinský expres, 
Regionální expres a Školní vysílání, ve kterých opětovně nebyly volby do Poslanecké sněmovny 
žádným způsobem reflektovány.  
 
V reportážích, které se týkaly povodňové situace v kraji, se vyskytovali převážně představitelé ČSSD, 
to však bylo spojeno s jejich funkcemi v rámci města, kraje, vlády (např. primátor města Karviné 
Tomáš Hanzel, hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, ministr vnitra Martin Pecina). Nelze 
tedy danou zvýšenou frekvenci zástupců konkrétní strany považovat za nevyváženost ve vysílání, 
navíc spojitost s volbami do PS je zde pouze nepřímá.  
 
 
B/ Videotext: 
 
Délka videotextu se v jednotlivých dnech liší dle počtu odvysílaných snímků, nicméně obsahově je 
vysílání videotextu v podstatě totožné na všech třech DVD (s mírnými modifikacemi na DVD č. 3 z 25. 
května 2010). Nejde o kamerou natočený materiál – pouze o jinak uložený infotext, čili sled statických 
obrazů. Většinou šlo o informace veřejné správy města Karviná, prezentaci dlouhodobě platných 
místních a regionálních informací jako jsou otevírací doba knihovny, nebo plaveckého bazénu, 
pozvánky na kulturní a sportovní akce etc. Problematickými lze označit pozvánky do restaurací, 
sportovních center atd. (označeno v tabulce přehledu videotextového vysílání kurzívou). Standardně 
obsahovaly pozvánky do těchto objektů/podnikatelských subjektů informaci o poskytovaných 
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službách, adresu, kontakt, otevírací dobu a po většinou i webové stránky. Nebyly sice (až na jednu 
výjimku) uvedeny ceny za poskytované služby, nicméně i v této formě lze prezentaci daného subjektu 
považovat za reklamu. Provozovatel ve svém vysílání nerozlišuje informační servis od sdělení 
komerčního charakteru, proto také daný úsek žádným způsobem neoddělil od předchozího a 
následného vysílání, dokonce ani názvem rubriky „reklama“. Dané reklamy se skrývaly pod 
rubrikami „pozvánky“, „oznámení“ či “sport“, což lze považovat za porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého „provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu“. Videotexová část záznamu obsahuje 
zvukovou složku (neidentifikovatelná hudba). 
 
Všechny úseky vysílání obsahovaly jak u audiovizuálních pořadů, tak u smyčky videotextu v levé horní 
části obrazovky označení logem programu. Audiovizuální záznam měl dobrou technickou kvalitu.  
 
 

POLAR HAVÍŘOV 
 
DVD 1 (celková délka 1:00:00 hod.) 
19. – 21. května 2010 (do 18:00 hodin) 
 

Pořad Havířovský expres 
00:01-10:09 (tj. 10:08 min.) 

- povodně 
- akademie Střediska volného času Asterix k ukončení školního roku 
- francouzský den na ZŠ Frýdecká 

Pořad Regionální expres 
10:10-20:16 (tj. 10:06 min.)  

- moštárna Vitaminátor (biopotraviny) 
- farma Stonava (vepřín) 
- výstava kompenzačních pomůcek a hraček v Novém Jičíně 
- kurz sebeobrany žen v Karviné 
- malíř David John Lloyd (vernisáž v KD Leoše Janáčka) 

Píseň Pavla Býmy 
20:17-22:05 (tj. 1:48 min.) 

Ilustračně doprovázeno sestřihem záběrů z povodní a kontakty na 
organizace, přes které lze přispívat lidem postiženým povodněmi 

Videotext - Městský informátor 
22:06-1:00:00 (tj. 37:54 min.) 

Obsah videotextu viz tabulka níže  

 
Poskytnutý záznam obsahuje audiovizuální záznam v celkové délce 1 hod 00:00 min., který se skládá 
ze 2 pořadů: Havířovský expres, Regionální expres a písně Pavla Býmy; dále pak ze smyčky 
videotextu v délce 37:54 min. (112 snímků). 
 
Přehled jednotlivých snímků videotextu: 
 

č. čas obsah 

1 22:26 Magistrát města Havířova – kontaktní údaje magistrátu města Havířov 

2 22:46 Magistrát města Havířova – organizační struktura 

3 Po 20 s. 

Magistrát města Havířova – městské informační centrum a katalog sociálních 

služeb 

4  Magistrát města Havířova – katalog volnočasových aktivit 

5  Pozvánky – galerie Maryčka  

6  Pozvánky – havířovské amatérské divadlo Skřítek 

7  Pozvánky – galerie Radost 

8  Pozvánky – program divadel 

9  Pozvánky – výstavní síň Viléma Wünscheho 

10  Pozvánky – taneční vystoupení školy Horizont 

11  Pozvánky – přednáška Klubu přátel Hornického muzea 

12  Pozvánky – přednáška Klubu kaktusářů 

13  Pozvánky – Den v květech (pořádá město Havířov) 

14  Pozvánky – výstava v Muzeu Těšínska 

15  Pozvánky – letní kino Havířov 

16  Pozvánky – program kina Centrum 



17  Pozvánky – program kina Centrum 

18  Pozvánky – program kina Centrum 

19  Pozvánky – program kina Centrum 

20  Pozvánky – program kina Úsvit 

21  Pozvánky – program kina Úsvit 

22  Pozvánky – program kina Úsvit 

23  Pozvánky – představení pro děti kina Centrum 

24  Organizace, instituce ve městě – důležitá telefonní čísla 

25  Městský televizní kanál Polar – vysílací schéma  

26  TV Polar – dnes stanovuje diagnózu tv medicína (www.tvmedicina.cz) 

 
Snímky č. 5–23 jsou ve zbytku smyčky opakovány ještě 5x (ukončeno u prezentace Muzea Těšínska). 
 
 
DVD 2 (celková délka 1:05:37 min.) 
21. – 25. května 2010 (do 18:00 hodin) 
 

Pořad Havířovský expres 
00:01-10:03 (tj. 10:02 min.) 

- povodně 
- rozhovor ve studiu v ředitelkou Centra volného času Asterix  

Píseň Pavla Býmy 
10:04-11:52 (tj. 1:48 min.) 

Ilustračně doprovázeno sestřihem záběrů z povodní a kontakty na 
organizace, přes které lze přispívat lidem postiženým povodněmi 

Videotext - Městský informátor 
11:53-1:05:37 (tj. 53:42 min.) 

Obsah videotextu viz tabulka níže  

 
Poskytnutý záznam obsahuje audiovizuální záznam v celkové délce 1 hod 05:37 min., který se skládá 
z 1 pořadu: Havířovský expres, písně Pavla Býmy a smyčky videotextu v délce 53:42 min. (161 
snímků). 
 
Přehled jednotlivých snímků videotextu: 
 

č. čas obsah 

1 11:53 Magistrát města Havířova – kontaktní údaje magistrátu města Havířov 

2 12:13 Magistrát města Havířova – organizační struktura 

3 Po 20 s. 

Magistrát města Havířova – městské informační centrum a katalog sociálních 

služeb 

4  Magistrát města Havířova – katalog volnočasových aktivit 

5  Pozvánky – galerie Maryčka  

6  Pozvánky – havířovské amatérské divadlo Skřítek 

7  Pozvánky – galerie Radost 

8  Pozvánky – program divadel 

9  Pozvánky – výstavní síň Viléma Wünscheho 

10  Pozvánky – taneční vystoupení školy Horizont 

11  Pozvánky – přednáška Klubu přátel Hornického muzea 

12  Pozvánky – přednáška Klubu kaktusářů 

13  Pozvánky – Den v květech (pořádá město Havířov) 

14  Pozvánky – výstava v Muzeu Těšínska 

15  Pozvánky – letní kino Havířov 

16  Pozvánky – program kina Centrum 

17  Pozvánky – program kina Centrum 

18  Pozvánky – program kina Centrum 

19  Pozvánky – program kina Centrum 

20  Pozvánky – program kina Úsvit 

21  Pozvánky – program kina Úsvit 

22  Pozvánky – program kina Úsvit 
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23  Pozvánky – představení pro děti kina Centrum 

24  Organizace, instituce ve městě – důležitá telefonní čísla 

25  Městský televizní kanál Polar – vysílací schéma  

26  TV Polar – dnes stanovuje diagnózu tv medicína (www.tvmedicina.cz) 

 
Snímky č. 5–23 jsou ve zbytku smyčky opakovány ještě 8x (ukončeno u prezentace amatérské divadla 
Skřítek). 
 
 
DVD 3 (celková délka 1:00:00 hod.) 
25. května 2010 (od 18:00 hodin) 
 

Pořad Havířovský expres 
00:01-10:26 (tj. 10:25 min.) 

- povodně 
- SZŠ: zdravotní asistent/tka 
- seniorský hokej v Havířově 
- zápis do mateřských škol 
- Bambiriáda: prezentace NGO‘s 

Pořad Regionální expres 
10:27-20:33 (tj. 10:06 min.)  

- moštárna Vitaminátor (biopotraviny) 
- farma Stonava (vepřín) 
- výstava kompenzačních pomůcek a hraček v Novém Jičíně 
- kurz sebeobrany žen v Karviné 
- malíř David John Lloyd (vernisáž v KD Leoše Janáčka) 

Píseň Pavla Býmy 
20:34-22:22 (tj. 1:48 min.) 

Ilustračně doprovázeno sestřihem záběrů z povodní a kontakty na 
organizace, přes které lze přispívat lidem postiženým povodněmi 

Videotext - Městský informátor 
22:23-1:00:00 (tj. 37:37 min.) 

Obsah videotextu viz tabulka níže  

 
Poskytnutý záznam obsahuje audiovizuální záznam v celkové délce 1 hod 00:00 min., který se skládá 
ze 2 pořadů: Havířovský expres, Regionální expres a písně Pavla Býmy; dále pak ze smyčky 
videotextu v délce 37:37 min. (112 snímků). 
 
Přehled jednotlivých snímků videotextu: 
 

č. čas obsah 

1 22:24 Magistrát města Havířova – kontaktní údaje magistrátu města Havířov 

2 22:44 Magistrát města Havířova – organizační struktura 

3 Po 20 s. 

Magistrát města Havířova – městské informační centrum a katalog sociálních 

služeb 

4  Magistrát města Havířova – katalog volnočasových aktivit 

5  Pozvánky – galerie Maryčka  

6  Pozvánky – havířovské amatérské divadlo Skřítek 

7  Pozvánky – galerie Radost 

8  Pozvánky – program divadel 

9  Pozvánky – výstavní síň Viléma Wünscheho 

10  Pozvánky – taneční vystoupení školy Horizont 

11  Pozvánky – přednáška Klubu přátel Hornického muzea 

12  Pozvánky – přednáška Klubu kaktusářů 

13  Pozvánky – Den v květech (pořádá město Havířov) 

14  Pozvánky – výstava v Muzeu Těšínska 

15  Pozvánky – letní kino Havířov 

16  Pozvánky – program kina Centrum 

17  Pozvánky – program kina Centrum 

18  Pozvánky – program kina Centrum 

19  Pozvánky – program kina Centrum 

20  Pozvánky – program kina Úsvit 
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21  Pozvánky – program kina Úsvit 

22  Pozvánky – program kina Úsvit 

23  Pozvánky – představení pro děti kina Centrum 

24  Organizace, instituce ve městě – důležitá telefonní čísla 

25  Městský televizní kanál Polar – vysílací schéma  

26  TV Polar – dnes stanovuje diagnózu tv medicína (www.tvmedicina.cz) 

 
Snímky č. 5–23 jsou ve zbytku smyčky opakovány ještě 5x (ukončeno u prezentace Muzea Těšínska). 
 
Analýza obsahu programu Polar Havířov: 
 
 
A/ Audiovizuální pořady: 
 
Záznam byl dodán ve formě klasického audiovizuálního záznamu, který tvoří 3 DVD, tj. 3 cca 
hodinové smyčky záznamu.  
 
DVD 1 ze dnů 19. - 21. května 2010 (do 18:00) obsahuje audiovizuální pořady Havířovský expres 
(premiéra vždy v úterý a pátek) a Regionální expres. V těchto pořadech nebylo zaznamenáno nic, co 
by bylo ve spojitosti s volbami do Poslanecké sněmovny.  
 
DVD 2 ze dnů 21. – 25. května 2010 (do 18:00) obsahuje audiovizuální pořad Havířovský expres a 
píseň Pavla Býmy doprovázenou ilustračními záběry z povodní v Moravskoslezském kraji (záběry ze 
zpravodajství programu Polar Havířov). Ani v těchto pořadech nebyly reportáže spojené s volbami do 
Poslanecké sněmovny.  
 
DVD 3 ze dne 25. května 2010 (od 18:00) obsahuje audiovizuální pořady Havířovský expres a 
Regionální expres, ve kterých opětovně nebyly volby do Poslanecké sněmovny žádným způsobem 
reflektovány. Za pořady byla opětovně zařazena píseň Pavla Býmy.  
 
 
B/ Videotext: 
 
Délka videotextu se v jednotlivých dnech liší dle počtu odvysílaných snímků, nicméně obsahově je 
vysílání videotextu totožné na všech třech DVD. Nejde o kamerou natočený materiál – pouze o jinak 
uložený infotext, čili sled statických obrazů. Většinou šlo o informace veřejné správy města Havířov, 
prezentaci dlouhodobě platných místních a regionálních informací jako jsou úřední hodiny magistrátu, 
důležitá telefonní čísla, dále pak pozvánky na kulturní a společenské akce etc. Videotexová část 
záznamu obsahuje zvukovou složku (neidentifikovatelná hudba). Reklama nebyla na tomto programu 
zaznamenána.  
 
ZÁVĚR: 
 
Všechny úseky vysílání u obou programů obsahovaly jak u audiovizuálních pořadů, tak u smyčky 
videotextu v levé horní části obrazovky označení logem programu. Audiovizuální záznam měl dobrou 
technickou kvalitu. Licenční podmínky byly dodrženy. Oddělení televizních analýz shledalo, že 
programy Polar Karviná a Polar Havířov provozovatele Polar televize Ostrava, s.r.o., ve sledovaném 
časovém období neobsahovaly žádné volební vysílání, potažmo vysílání jakýmkoli způsobem spojené 
s volbami. Analýza však shledala nedostatky v úseku smyčky videotextu, který obsahoval pozvánky 
do restaurací, sportovních center atd. (označeno v tabulce přehledu videotextového vysílání kurzívou). 
Pozvánky do těchto objektů/podnikatelských subjektů poskytovaly informaci o poskytovaných 
službách, adresu, kontakt, otevírací dobu a po většinou i webové stránky, což je nutno z pohledu 
zákona vnímat jako neoddělenou reklamu. Dané reklamy se skrývaly pod rubrikami „pozvánky“, 
„oznámení“ či “sport“, což lze považovat za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
dle kterého „provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu“. 
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