
Vyjádření ředitelky regionalnitelevize.cz Evy Stejkalové k plánu České televize 

spustit kanál zaměřený na regiony 

Vyjádření ČT o plánovaném zprovoznění nového programu věnovaného regionálnímu zpravodajství 

považuji za úsměvné, nedůvěryhodné a zejména se jím ČT přiznává, že celé roky v regionech neplnila 

svou zákonnou povinnost poskytovat zdejším obyvatelům veřejnou službu. Navzdory tomu, že na to 

každoročně inkasuje miliardy korun od televizních diváků i z těch nejmenších regionů.  Ředitel ČT 

totiž představuje plán v době, kdy regionální televize resp. Asociace regionálních a lokálních televizí 

poukazují na to, že ČT svou povinnost v těch nejmenších regionech nikdy nereflektovala, natož aby ji 

dokázala naplnit. Už více než dvacet let ji tak suplují malé regionální televize, často dotované z 

veřejných rozpočtů obcí, v posledních letech čím dál chudších. 

Nebýt těchto televizí, dozví se lidé žijící za hranicemi Prahy z televizní obrazovky  o dění ve svém 

městě nebo obci jen tehdy, když někdo něco ukrade, někdo někoho zabije nebo utýrá. V kontextu s 

tím mě nepřekvapuje, že z přírodního hlediska překrásný šluknovský výběžek je u nás synonymem 

problémů s nepřizpůsobivými, Kuřim si spojují obyvatelé naší země s nechvalně známou kauzou 

týrání dětí apod. 

Na tom, že obyvatelé naší země nemají chuť trávit dovolenou v některých, byť překrásných koutech 

naší země, se významně podepsala právě naše "veřejnoprávní" televize, která ve snaze vyrovnat se ve 

sledovanosti komerčním televizím bulvarizuje, co se dá a nese tak, ať už vědomě, či nevědomě, 

významný podíl na úpadku naší společnosti. 

V době, kdy je spousta lidí znechucena situací v médiích a kdy se řada soukromých subjektů chystá 

situaci v oblasti regionálního zpravodajství změnit nebo již mění (viz nový satelitní program 

regionalnitelevize.cz, budování MUX4, plány na vznik Regio TV, plány Metropol TV ...), se ředitel ČT, 

zřejmě v obavě o svůj post nebo ve snaze získat argument pro své nadřízené,  zmůže na vyjádření o 

plánech na nový program, který se má možná někdy za dva roky začít věnovat tomu, k čemu je ČT 

pověřena zákonem už dávno. 

Kdyby to totiž  ČT opravdu myslela vážně, tak už dávno přestala na programu ČT24 reprízovat stále 

dokola jedny a tytéž zprávy, dohodla se na spolupráci s již fungujícími regionálními televizemi a už 

dávno začala plnit svou zákonnou povinnost i v těch nejmenších regionech, i bez potřeby vzniku 

dalšího programu. Finančních prostředků i možností na to má více než dost. 
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