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Kontinuální analýza zpravodajství 

Provozovatel: LONDA spol. s r.o. 

Program: Rádio Impuls 

Typ vysílání: rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 

Předmět analýzy: zpravodajské pořady vysílané ve dnech 1.–3. června 2020 v čase 6:00–

20:00 

Zdroj záznamu: TERAMOS 

1. Licenční podmínky 

Provozovatel LONDA spol. s r.o., IČ: 49241931, se sídlem Křemencova 44, Praha 1, 110 00, 

provozuje vysílání programu Rádio Impuls prostřednictvím vysílačů (licence udělená 

rozhodnutím Rady č.j. Ru/194/98/1904 ze dne 9. 6. 1998, ve znění pozdějších úprav). 

 

Označení (název) programu: Rádio Impuls 

Základní programová specifikace: Celoplošné, zpravodajské a informační rádio, v hudební složce 

vysílání s maximálním zaměřením na českou produkci. 

2. Popis analyzovaného úseku 

V rámci zvoleného časového úseku (6:00–20:00) byly analyzovány následující zpravodajské 

relace: 

 Zprávy – od 6:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 a 

19:00 

 Zprávy jednou větou – od 6:30, 7:30 a 8:30 

 Sedm minut v sedm – od 7:00 

 Polední zpravodajský speciál – od 12:00 

Přesný rozpis analyzovaných pořadů a zpráv viz příloha (kap. 5). 

Součástí vzorku nebyly předpovědi počasí, sportovní zpravodajství ani pořad/akce „Haló, tady 

Impulsovi“. 

3. Analýza 

I. Dodržení licenčních podmínek 

Předmětem analýzy bylo především prozkoumat objektivitu a vyváženost zpravodajství, 

případně dodržování dalších povinností daných zákonem. Ve vztahu k otázce dodržování 

licenčních podmínek může analýza potvrdit pouze to, že program Rádio Impuls naplňuje ze své 
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programové specifikace formulaci „zpravodajské a informační rádio“, neboť zpravodajství 

skutečně vysílá, a to ve zkoumaném období každou hodinu, resp. půlhodinu (viz výše). 

II. Dodržení povinností daných zákonem 

Ochrana dětí a mladistvých 

Zkoumané pořady neobsahovaly pasáže, které by měly potenciál ohrozit mravní, psychický 

nebo fyzický vývoj dětí a mladistvých podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., resp. 

§ 32 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. 

Objektivita a vyváženost 

Provozovatel je dle § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. povinen zajistit, aby ve zpravodajských 

pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. 

Analýza došla k závěru, že dané zpravodajské pořady, resp. jejich zkoumané epizody jsou 

v pořádku, tj. nedochází v nich k jednostrannému zvýhodňování žádné politické strany nebo 

hnutí, popřípadě jejich názorů nebo názorů jednotlivých skupin veřejnosti. 

 

Moderátoři náležitě představují názory všech relevantních stran, jak můžeme vidět na 

následující zprávě (1. červen 2020, 17:00:32–17:01:13): 

„Vláda schválila kontroverzní zákon o evidenci skutečných majitelů. Kabinetem prošel 

díky hlasům ministrů za hnutí ANO. Podle kritiků může pomoci premiérovi Andreji 

Babišovi v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Předseda koaliční Sociální 

demokracie Jan Hamáček uvedl, že ministři ČSSD se při hlasování zdrželi. Podle 

předlohy by byl Babiš považovaný za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil 

holding Agrofert, ale už ne za vlastníka samotného holdingu. Ustanovení mu prý 

nahrává ve chvíli, kdy jeho střet zájmů řeší unijní orgány. Babiš dlouhodobě odmítá 

tvrzení, že je ve střetu zájmů. Teď bude o zákonu rozhodovat sněmovna.“ 

Poznámka: Kurzíva značí důrazy v přednesu, tučná kurzíva výrazné důrazy. Důraz v intonaci 

nemusí vždy souviset s významovým důrazem, někdy může jít o důsledek dýchání při přednesu. 

Přesto je vidět, že v daném textu moderátorka zdůraznila v zásadě ta slova, která jsou podstatná 

pro zdůraznění souvislostí a vztahů mezi aktéry; nejde přitom o zdůrazňování, které by jasně 

zvýhodňovalo jednu stranu. 

Dodržováno bylo i náležité odkazování na zdroje, jako jsou jiná média (ve zkoumaném vzorku 

např. Blesk), sociální sítě (např. Twitter či Facebook), webové stránky (zejm. státních institucí) 

aj. V následující zprávě (1. červen 2020, 18:00:39–18:01:19) můžeme vidět odkaz na „sociální 

sítě“ ministryně financí Aleny Schilerové i na ministerstvo financí jako takové. Zároveň zde 

nejsou opomíjeny názory protistrany, tj. opozice: 

 „Vláda zrušila zmrazení nájemného u bytů. Toto opatření zavedla kvůli epidemii 

koronaviru 23. dubna. Ministryně financí Alena Schilerová na sociálních sítích uvedla, 
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že situace na trhu se vrací k normálu. Cenové moratorium kritizovala opozice; část 

senátorů ho Ústavnímu soudu navrhla zrušit. Cílem moratoria bylo podle ministerstva 

financí ochránit nájemníky v době snížené mobility obyvatel, kdy byly omezené 

možnosti prohlídek a stěhování. V tuto chvíli už pohyb osob omezený není, prohlídky 

bytů probíhají a k dalšímu trvání cenového moratoria tak už není důvod.“ 

Argumenty opozice mohly být konkrétně pojmenovány; jedná se však o zprávu zkratkovitého 

charakteru, pro níž je příznačná nižší informační nasycenost. Nelze prokázat, že by neuvedení 

argumentů opozice bylo úmyslnou snahou o stranění. Téma nebylo během dne ve zpravodajství 

nijak akcentováno. 

Obchodní sdělení 

Zpravodajské pořady nebyly přerušovány reklamními bloky. Ty jim jen předcházely či po nich 

následovaly; v několika případech např. oddělovaly počasí a zprávy. (Přestože to není přímo cíl 

dané analýzy, lze konstatovat, že tyto zpravodajské bloky byly dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 231/2001 Sb. zvukově odděleny od ostatních částí vysílání. 

 

Zpravodajské pořady obsahovaly dva či tři druhy sebepropagace programu: 

1. Za prvé zde bylo upozornění na blížící se akci „první miliónový pátek“, kdy mohou 

posluchači vyhrát milión korun. Toto upozornění se objevilo dvakrát a v obou případech 

poté následovalo sportovní zpravodajství: Není tedy možné jasně určit, zda bylo 

upozornění odvysíláno „v rámci zpráv“ či „těsně po zprávách“. Z kontextu je nicméně 

jasně patrno, že se nejedná o vstup zpravodajského charakteru. 

2. Za druhé zde byla krátká upoutávka nazvaná „Den s Impulsem“, která lákala na to, co 

vše dnes na Rádiu Impuls uslyšíte. Zařazena byla doprostřed zpravodajské relace (2. 6. 

2020 od 7:00). Z kontextu je nicméně jasně patrno, že se jedná o vsuvku do proudu 

zpravodajství, která není jeho součástí. 

3. Za třetí, mezi zprávy byla zařazena zpráva, že Zuzana Bubílková se plánuje stát nejstarší 

českou youtuberkou – přičemž výsledný produkt bude spjatý s rádiem Impuls. Opět se 

nicméně jednalo o sdělení, které zjevně nesplňuje znaky zprávy.  

Analýza neshledala tyto případy v rozporu se zákony č. 40/1995 Sb., resp. č. 231/2001 Sb. 

 

Lze tedy konstatovat, že ve zkoumaném úseku se nevyskytovalo oznámení o sponzorování 

programu či pořadu, upozornění na umístění produktu ani jiné druhy obchodních sdělení. 

Analyzované pořady neobsahovaly skrytá obchodní sdělení. 

III. Jiné: Specifické problémy 

Dramaturgie zpravodajských pořadů 

Zkoumané zpravodajské pořady na Rádiu Impuls jsou stručné: obsahují většinou 5-6 zpráv 

(Sedm minut v sedm a Polední zpravodajský speciál 7-8 zpráv). 
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Zaměřují se především na domácí dění (ze zahraničního obsahovaly především téma nepokojů 

v USA a zpřístupňování okolních států občanům Česka, což je ovšem napůl domácí zpráva), se 

zřetelným podílem zpráv z regionů (ať už šlo o vysloveně regionální zprávu, např. o místních 

dopravních obchvatech, nebo o ilustraci toho, jak se s obecnějším tématem vypořádávají 

v určitém regionu). 

Analýza zkoumala i to, zda výběr zpráv jako takový nemůže způsobit nějakou zřejmou 

neobjektivitu, a shledala, že k tomuto zde nedochází. 

Jednotlivé zprávy jsou v rámci zpravodajské relace řazeny mimořádně „podivně“, bez jasného 

klíče (nejdůležitější jako první, nejprve domácí, potom zahraniční apod.) – tato skutečnost však 

žádnou neobjektivitu nezpůsobuje.  

IV. Shrnutí analýzy 

Monitorovaným úsekem byly zpravodajské relace vysílání programu Rádio Impuls ze dnů 1.–

3. června 2020 v čase 6:00–20:00 hodin.  

Analýza neodhalila žádné porušení licenčních podmínek, zákona č. 231/2001 Sb. ani jiných 

souvisejících. 

4. Návrh usnesení 

Rada se seznámila s analýzou zpravodajských relací programu Rádio Impuls 

provozovatele LONDA spol. s r.o. ze dnů 1.-3. června 2020 v čase 6:00-20:00 hodin. 

5. Příloha 

Přehled analyzovaných zpravodajských pořadů a témat, která pokrývaly. 

 

Poznámka: Opakování tématu v seznamu nutně neznamená odvysílání totožné zprávy; zpráva 

mohla být aktualizována, anebo vzata z  jiného úhlu (např. zprávy o maturitách v době 

koronaviru se lišily tím, že jednou kladly důraz na mimořádná opatření ve státní části, podruhé 

na průběh školní části, případně na rozdíly mezi různými typy škol či přístupy jednotlivých 

ředitelů). 

 

den hodina pořad téma 

01.06.2020 6:00 Zprávy týrání zvířat - zvýšení trestů 

01.06.2020 6:00 Zprávy eRecept - lékaři a lékárníci mohou vidět léky 

01.06.2020 6:00 Zprávy babyboxy - náhrada za vylepšené 

01.06.2020 6:00 Zprávy hromadné akce - omezení do 300 lidí 

01.06.2020 6:00 Zprávy otevírání škol na Slovensku 

01.06.2020 6:30 Zprávy jednou větou souhrn 

01.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm země pro bezpečné cestování 

01.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm Prymula - nově vládním zmocněncem pro vědu a 
výzkum 

01.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm Bublílková - bude Youtuberkou 
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01.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm Negreliho viadukt - opraven 

01.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm maturity - a koronavirová opatření 

01.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm eRecept - lékaři a lékárníci mohou vidět léky 

01.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm Podyjí - nové polní cesty 

01.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm nepokoje v USA 

01.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm CNN slaví 40 let vysílání 

01.06.2020 7:30 Zprávy jednou větou souhrn 

01.06.2020 8:00 Zprávy maturity - a koronavirová opatření 

01.06.2020 8:00 Zprávy Den dětí 

01.06.2020 8:00 Zprávy dětský ombudsman - návrh zákona 

01.06.2020 8:00 Zprávy nájmy městských bytů - v Plzni; zjednodušení pravidel 

01.06.2020 8:00 Zprávy uvolňování opatření ohledně koronaviru - ve světě 

01.06.2020 8:30 Zprávy jednou větou souhrn 

01.06.2020 9:00 Zprávy eRecept - lékaři a lékárníci mohou vidět léky 

01.06.2020 9:00 Zprávy Bublílková - bude Youtuberkou 

01.06.2020 9:00 Zprávy čápi v Chebu 

01.06.2020 9:00 Zprávy nepokoje v USA 

01.06.2020 10:00 Zprávy hejtmanka Jermanová a její žaloba na zdravotnici 

01.06.2020 10:00 Zprávy odškodnění podnikatelů - žádost kvůli koronakrizi 

01.06.2020 10:00 Zprávy Kovosvit - omezuje pracovní týden 

01.06.2020 10:00 Zprávy koronakrize - Češi obstáli (o šití roušek a solidaritě) 

01.06.2020 10:00 Zprávy maturity - a koronavirová opatření 

01.06.2020 10:00 Zprávy babyboxy - náhrada za vylepšené 

01.06.2020 10:00 Zprávy nepokoje v USA 

01.06.2020 11:00 Zprávy schvalování útoku na Novém Zélandu - Češkou 

01.06.2020 11:00 Zprávy týrání zvířat - zvýšení trestů 

01.06.2020 11:00 Zprávy maturity - a koronavirová opatření 

01.06.2020 11:00 Zprávy Podyjí - nové polní cesty 

01.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

země pro bezpečné cestování 

01.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

hejtmanka Jermanová a její žaloba na zdravotnici 

01.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

eRecept - lékaři a lékárníci mohou vidět léky 

01.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

daň z nemovitosti - konec lhůty 

01.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

Bublílková - bude Youtuberkou 

01.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

senát opět přístupný veřejnosti 

01.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

otevírání škol na Slovensku 

01.06.2020 13:00 Zprávy Jaroslav Uhlíř je pohřešovaný 

01.06.2020 13:00 Zprávy mrtvý kojenec z Mělnicka 

01.06.2020 13:00 Zprávy eRecept - lékaři a lékárníci mohou vidět léky 

01.06.2020 13:00 Zprávy chebská porodnice znovu funguje 

01.06.2020 13:00 Zprávy odklad splátek úvěrů 

01.06.2020 14:00 Zprávy Jaroslav Uhlíř je nalezen 

01.06.2020 14:00 Zprávy starostové - finance a stávková pohotovost 

01.06.2020 14:00 Zprávy hejtmanka Jermanová a její žaloba na zdravotnici 
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01.06.2020 14:00 Zprávy nový bazén v Ústí nad Labem 

01.06.2020 14:00 Zprávy nepokoje v USA 

01.06.2020 15:00 Zprávy utonutí dvou chlapců v jezeře Lhota 

01.06.2020 15:00 Zprávy úmrtí na českých silnicích 

01.06.2020 15:00 Zprávy poukazy na podpory cestovního ruchu v Praze 

01.06.2020 15:00 Zprávy Bublílková - bude Youtuberkou 

01.06.2020 16:00 Zprávy hejtmanka Jermanová a její žaloba na zdravotnici 

01.06.2020 16:00 Zprávy Prymula - nově vládním zmocněncem pro vědu a 
výzkum 

01.06.2020 16:00 Zprávy týrání zvířat - zvýšení trestů 

01.06.2020 16:00 Zprávy vykolejení lokomotivy na Děčínsku 

01.06.2020 16:00 Zprávy římské koloseum znovu otevřeno 

01.06.2020 17:00 Zprávy zákon o evidenci skutečných majitelů - schválen 

01.06.2020 17:00 Zprávy země pro bezpečné cestování 

01.06.2020 17:00 Zprávy Greenpeace - protestují před Úřadem vlády 

01.06.2020 17:00 Zprávy maturity - a koronavirová opatření 

01.06.2020 17:00 Zprávy Bublílková - bude Youtuberkou 

01.06.2020 18:00 Zprávy zmrazení nájemného u bytů - zrušeno vládou 

01.06.2020 18:00 Zprávy eRecept - lékaři a lékárníci mohou vidět léky 

01.06.2020 18:00 Zprávy Řecko - zahájení turistické sezóny 

01.06.2020 18:00 Zprávy Den dětí 

01.06.2020 18:00 Zprávy epidemie eboly v Kongu 

01.06.2020 19:00 Zprávy země pro bezpečné cestování 

01.06.2020 19:00 Zprávy uvolňování opatření ohledně koronaviru - v ČR 

01.06.2020 19:00 Zprávy koronakrize - Češi obstáli (o šití roušek a solidaritě) 

01.06.2020 19:00 Zprávy Třeboň - otevření parku po rekonstrukci 

01.06.2020 19:00 Zprávy jahody - sezóna 

02.06.2020 6:00 Zprávy země pro bezpečné cestování 

02.06.2020 6:00 Zprávy domy pro seniory - uvolnění opatření 

02.06.2020 6:00 Zprávy důl Darkov - druhá etapa testování 

02.06.2020 6:00 Zprávy zabití tygři - kauza míří znovu k soudu 

02.06.2020 6:00 Zprávy nepokoje v USA 

02.06.2020 6:30 Zprávy jednou větou souhrn 

02.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm země pro bezpečné cestování 

02.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm důl Darkov - druhá etapa testování 

02.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm maturity - a koronavirová opatření 

02.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm silnice - opravy a objížďky 

02.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm den s Impulsem - co dnes uslyšíte 

02.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm jahody - sezóna 

02.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm nepokoje v USA 

02.06.2020 7:30 Zprávy jednou větou souhrn 

02.06.2020 8:00 Zprávy země pro bezpečné cestování 

02.06.2020 8:00 Zprávy uvolňování opatření ohledně koronaviru - v ČR 

02.06.2020 8:00 Zprávy Ostravská lékařská fakulta - nedoporučení schválení 
akreditace 

02.06.2020 8:00 Zprávy Vokřál - odchod místopředsedy ANO 

02.06.2020 8:00 Zprávy Cheb - pomoc ptákům a veverkám 

02.06.2020 8:00 Zprávy nepokoje v USA 

02.06.2020 8:30 Zprávy jednou větou souhrn 

02.06.2020 9:00 Zprávy důl Darkov - druhá etapa testování 
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02.06.2020 9:00 Zprávy koronavirus - zneužití krize podnikatelem 

02.06.2020 9:00 Zprávy Blansko - školka znovu funguje (po 1 nakaženém 
koronavirem) 

02.06.2020 9:00 Zprávy silnice - opravy a objížďky 

02.06.2020 9:00 Zprávy nepokoje v USA 

02.06.2020 10:00 Zprávy Vaněk - odsouzení za podvod 

02.06.2020 10:00 Zprávy silnice - opravy a objížďky 

02.06.2020 10:00 Zprávy Bublílková - bude Youtuberkou 

02.06.2020 10:00 Zprávy dovolání kvůli zmanipulovaným zakázkám na výplatu 
sociálních dávek - Nejvyšší soud zamítl 

02.06.2020 10:00 Zprávy Brno - dva nové sportovní parky 

02.06.2020 10:00 Zprávy USA - demokratické primárky 

02.06.2020 10:00 Zprávy nepokoje v USA 

02.06.2020 11:00 Zprávy koronavirus - počty nakažených 

02.06.2020 11:00 Zprávy uvolňování opatření ohledně koronaviru - v ČR 

02.06.2020 11:00 Zprávy silnice - opravy a objížďky 

02.06.2020 11:00 Zprávy NASA - k zemi se blíží potenciálně nebezpečná planetka 

02.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

STAN - schůze kvůli suchu 

02.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

zákon o evidenci skutečných majitelů - Babiš se ohradil, 
že ho zvýhodní 

02.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

Ostravská lékařská fakulta - nedoporučení schválení 
akreditace 

02.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

silnice - opravy a objížďky 

02.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

důl Darkov - druhá etapa testování 

02.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

jahody - sezóna 

02.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

nepokoje v USA 

02.06.2020 13:00 Zprávy tendr na SPZ - ministerstvo dopravy zrušilo vítězství 
fimy ELTODO 

02.06.2020 13:00 Zprávy fakultní nemocnice - urychlení investic a projektů 

02.06.2020 13:00 Zprávy silnice - opravy a objížďky 

02.06.2020 13:00 Zprávy Cheb - pomoc ptákům a veverkám 

02.06.2020 13:00 Zprávy Augsburské biskupství odškodní oběti sexuálního 
zneužívání 

02.06.2020 14:00 Zprávy starostové - finance a stávková pohotovost 

02.06.2020 14:00 Zprávy koronavirus změnil stravovací návyky Čechů 

02.06.2020 14:00 Zprávy stromy napadá čínská vosička žlabatka 

02.06.2020 14:00 Zprávy Bublílková - bude Youtuberkou 

02.06.2020 14:00 Zprávy otrávené pití - v obchodech v Německu 

02.06.2020 15:00 Zprávy mrtvý kojenec z Mělnicka 

02.06.2020 15:00 Zprávy záchranné složky - navýšení odměn ministerstvem 
financí 

02.06.2020 15:00 Zprávy Vaněk - odsouzení za podvod 

02.06.2020 15:00 Zprávy silnice - opravy a objížďky 

02.06.2020 15:00 Zprávy první Miliónový pátek 

02.06.2020 16:00 Zprávy dvojí kvalita potravin - jednání ve sněmovně 
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02.06.2020 16:00 Zprávy desítky vyloupených domů na jih od Prahy - 
objasňování 

02.06.2020 16:00 Zprávy silnice - opravy a objížďky 

02.06.2020 16:00 Zprávy důl Darkov - druhá etapa testování 

02.06.2020 16:00 Zprávy koronavirus - opatření v UK 

02.06.2020 17:00 Zprávy zdravotníci - vyplacení mimořádných odměn 

02.06.2020 17:00 Zprávy nemocnice - opatření kvůli koronaviru 

02.06.2020 17:00 Zprávy policista z Příbrami vyráběl drogy 

02.06.2020 18:00 Zprávy mrtvý kojenec z Mělnicka 

02.06.2020 18:00 Zprávy divadla dávají do prodeje další vstupenky - reakce na 
uvolňování (vyšší kapacity) 

02.06.2020 18:00 Zprávy zlínská krajská nemocnice hledá dárce krevní plazmy z 
řad lidí, kteří prodělali kovid 

02.06.2020 18:00 Zprávy země pro bezpečné cestování 

02.06.2020 18:00 Zprávy první Miliónový pátek 

02.06.2020 19:00 Zprávy maturity - a koronavirová opatření 

02.06.2020 19:00 Zprávy polská velvyslankyně v Praze - vyšetřována Varšavou 

02.06.2020 19:00 Zprávy Vokřál - odchod místopředsedy ANO 

03.06.2020 6:00 Zprávy dluhová past - a koronavirus 

03.06.2020 6:00 Zprávy starostové - finance a stávková pohotovost 

03.06.2020 6:00 Zprávy uvolňování opatření ohledně koronaviru - v ČR 

03.06.2020 6:00 Zprávy nepokoje v USA 

03.06.2020 6:30 Zprávy jednou větou souhrn 

03.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm plyn - možná bude i za záporné ceny 

03.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm slovenský premiér míří do ČR 

03.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm letenky - ceny budou klesat 

03.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm země pro bezpečné cestování 

03.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm koronavirus - onemocněl učitel v Uničově 

03.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm koronavirus - počty nakažených 

03.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm dvojí kvalita potravin - jednání ve sněmovně 

03.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm nepokoje v USA 

03.06.2020 7:00 Sedm minut v sedm ničení pralesů 

03.06.2020 7:30 Zprávy jednou větou souhrn 

03.06.2020 8:00 Zprávy vyřazování jaderných elektráren - jako nový obor v ČR 

03.06.2020 8:00 Zprávy Pilarová - zádušní mše za zpěvačku 

03.06.2020 8:00 Zprávy kamion s pečivem - hořel v Praze 

03.06.2020 8:00 Zprávy maturity - a koronavirová opatření 

03.06.2020 8:00 Zprávy nepokoje v USA 

03.06.2020 8:00 Zprávy nejmladší drogový dealer v UK (7 let) 

03.06.2020 8:30 Zprávy jednou větou souhrn 

03.06.2020 9:00 Zprávy pivovary musely ničit pivo - kvůli koronaviru 

03.06.2020 9:00 Zprávy dvojí kvalita potravin - jednání ve sněmovně 

03.06.2020 9:00 Zprávy užívání léků na předpis - Češi si upravovali dávky, 
protože v době koronakrize nechtěli k lékaři 

03.06.2020 9:00 Zprávy desítky vyloupených domů na jih od Prahy - 
objasňování 

03.06.2020 9:00 Zprávy nepokoje v USA 

03.06.2020 9:00 Zprávy ruské úřady zveřejňují údaje o koronaviru pozdě v noci, 
aby tolik nepoutaly pozornost 

03.06.2020 9:00 Zprávy silnice - opravy a objížďky 



9 

 

03.06.2020 10:00 Zprávy Prymula - Hamáček o něm prohlásil, že by měl být 
ministrem zdravotnictví 

03.06.2020 10:00 Zprávy silnice - opravy a objížďky 

03.06.2020 10:00 Zprávy Bublílková - bude Youtuberkou 

03.06.2020 10:00 Zprávy nehoda kamionu 

03.06.2020 10:00 Zprávy nepokoje v USA 

03.06.2020 10:00 Zprávy uvolňování opatření ohledně koronaviru - ve světě 

03.06.2020 11:00 Zprávy starostové - finance a stávková pohotovost 

03.06.2020 11:00 Zprávy přechod na DBV-T2 

03.06.2020 11:00 Zprávy Litvínov bourá paneláky po firmách "obchodujících s 
chudobou" 

03.06.2020 11:00 Zprávy cyklón - má udeřit na Bombaj 

03.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

Česko a Slovensko - plné otevření hranic 

03.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

nákladní doprava - dopravci musejí zajistit povinné 
přestávky 

03.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

silnice - opravy a objížďky 

03.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

nepokoje v USA 

03.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

FN Brno - uzavření oddělení; od pacienta s koronavirem 
se nakazilo několik pracovníků 

03.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

důl Darkov - druhá etapa testování 

03.06.2020 12:00 Polední 
zpravodajský speciál 

Pilarová - zádušní mše za zpěvačku 

03.06.2020 13:00 Zprávy Česko a Slovensko - plné otevření hranic 

03.06.2020 13:00 Zprávy země pro bezpečné cestování 

03.06.2020 13:00 Zprávy silnice - opravy a objížďky 

03.06.2020 13:00 Zprávy maturity - a koronavirová opatření 

03.06.2020 13:00 Zprávy jelen postřelen 

03.06.2020 14:00 Zprávy dvojí kvalita potravin - jednání ve sněmovně 

03.06.2020 14:00 Zprávy koronavirus - a finanční situace měst 

03.06.2020 14:00 Zprávy Pilarová - zádušní mše za zpěvačku 

03.06.2020 14:00 Zprávy Kočičí kavárna na Smíchově - po kovidu 

03.06.2020 14:00 Zprávy Polsko - prezidentské volby 

03.06.2020 15:00 Zprávy starostové - finance a stávková pohotovost 

03.06.2020 15:00 Zprávy shodek by možná mohl být až 500 mld. 

03.06.2020 15:00 Zprávy silnice - opravy a objížďky 

03.06.2020 15:00 Zprávy jahody - sezóna 

03.06.2020 15:00 Zprávy nepokoje v USA 

03.06.2020 16:00 Zprávy OSVČ - kompenzační bonus možná i po 8. červnu 

03.06.2020 16:00 Zprávy shodek by možná mohl být až 500 mld. 

03.06.2020 16:00 Zprávy Česko a Slovensko - plné otevření hranic 

03.06.2020 16:00 Zprávy silnice - opravy a objížďky 

03.06.2020 16:00 Zprávy Brno - dva amatérští kuchaři šokovali strážníky 

03.06.2020 16:00 Zprávy Bublílková - bude Youtuberkou 

03.06.2020 17:00 Zprávy zákon o zbraních - prošel sněmovnou 

03.06.2020 17:00 Zprávy Česko a Slovensko - plné otevření hranic 
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03.06.2020 17:00 Zprávy FN Brno - uzavření oddělení; od pacienta s koronavirem 
se nakazilo několik pracovníků 

03.06.2020 17:00 Zprávy důl Darkov - druhá etapa testování 

03.06.2020 17:00 Zprávy polská velvyslankyně v Praze - odvolána polským 
prezidentem 

03.06.2020 18:00 Zprávy přechod na DBV-T2 

03.06.2020 18:00 Zprávy koronavirus - a nezaměstnanost 

03.06.2020 18:00 Zprávy koronavirus - a finanční situace měst 

03.06.2020 18:00 Zprávy uvolňování opatření ohledně koronaviru - ve světě 

03.06.2020 18:00 Zprávy zranění chlapce - kvůli hraní s petardami 

03.06.2020 19:00 Zprávy dopravci - obnovení cest přes hranice 

03.06.2020 19:00 Zprávy Česko a Slovensko - plné otevření hranic 

03.06.2020 19:00 Zprávy utopený chlapec 

03.06.2020 19:00 Zprávy Kočičí kavárna na Smíchově - po kovidu 

 

 

 


