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Pavla Holcová 

Před nějakou dobou jsem poslouchala rozhovor s Vámi v podcastu  přímo Vaší redakce 

investigace.cz,  kde  jste  shrnovala  rok  2020  s tím, že jste byla před Vánoci naprosto 

vyčerpaná, téměř na hraně snesitelnosti. Situace byla velmi složitá, ale vy jste si přesto před 

sebe do nového roku postavila několik výzev, plánujete několik projektů…Mně by zajímalo, 

kde na to všechno berete energii? 

To je tím, že pak byly Vánoce a nepracovala jsem. To byl takový reset, a pak už jsem to zase 

dávala. Myslím, že to bylo kolektivní vyčerpání, kdy jsme všichni v týmu jeli nadoraz. Nějaké 

věci se nedařily, nějaké odkládaly, a už jsme toho všichni měli dost. 

Takže to byl hlavně časový stres, nebo v čem obecně spočívá ten hlavní stres nebo frustrace 

při Vaší práci? 

To jsou dvě různé věci –  ten stres je většinou z toho, že spoustu času a energie věnujete 

kauzám, u kterých nevíte, jak dopadnou. Jestli náhodou to nebylo zbytečné se tomu 

věnovat…a kromě toho, že nevíte, jak dopadnou, tak můžou dopadnout i dobře, všechno 

osvětlíte, ale nikoho to nezajímá. To je jeden z těch stresových prvků, a druhý  je, že my 

fungujeme na základě grantů. To znamená, že my nikdy nevíme, jestli za šest měsíců ještě 

budeme fungovat, jestli budeme mít peníze na to, abychom si vyplatili platy, zaplatili nájem. 

To se myslím na tom podepsalo. Ten stres je často spojený s nějakým nebezpečím, protože se 

často dostáváme k věcem, a vydáváme věci, které jsou nebezpečné, a často si to riziko 

uvědomujeme, i když někde vzadu v mysli ho nechceme úplně připouštět. 

Jak se vyrovnáváte s těmito krizovými situacemi? 

Já moc neumím mluvit o  tom, co se děje ve mně, ale většinou to řeším tak, že se na chvíli 

snažím odstřihnout od té práce. Je ale pravda, že asi na to nejsem moc citlivá…že mám asi na 

to sníženou citlivost. Člověk navíc otupí postupně, takže výhružky, které by dříve bral vážně, 

tak časem přestane brát. 

Takže jste si zvykla? 

Ano, občas některé věci mě dokážou rozhodit, ale ubývá jich. 
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Myslíte, že takovou vyšší frustrační toleranci a sílu nepřipouštět si to jste měla vždycky? 

Opět bych mluvila rozděleně o frustraci a stresu. Co se týče frustrace, tak já pořád vidím 

smysl v té práci, baví mě, naplňuje, a vím, že ta frustrace je tady teď v ten okamžik, a že brzy 

přejde. S tím se dá pracovat. Zatímco s tím stresem týkajícím se ohrožení, a toho, že nechci 

ohrozit ostatní, s tím se pracuje hůře, ale myslím, že tam už jsem tu hranici měla posunutou 

vlastně od dětství…jak mi říkala máma. 

Já se i chtěla zeptat na Vaši maminku, velkou dobrodružku a cestovatelku, se kterou jsem 

viděla zajímavý rozhovor na DVTV, kde mluvila o cestování stopem s Vámi a Vašimi 

sourozenci. Jak jste tento životní styl tehdy vnímala? 

Mně to samozřejmě bavilo, a hlavně já jsem neznala nic jiného. Já jsem buď byla u babičky 

na nějakou dobu, anebo jsme někam jezdili s rodiči, stopem, většinou po Evropě. Párkrát jsme 

byli autem, kdy jsme se tam snažili uživit, a myslím, že na tuhle práci mne to dobře 

připravilo. 

Takže někde jste byli i déle? 

Většinou jsme jezdili na celé léto, na dva měsíce. Vozili  jsme s sebou  takový skákací hrad, 

takže jsme byli takoví potulní kolotočáři. 

Takže ta linka dobrodružství se vede ve Vaší rodině… 

No akorát nevím, od koho to chytila ta máma, protože děda s babičkou rozhodně nebyli nějací 

revolucionáři nebo dobrodruzi, nebo alespoň o tom nemluvili. 

Takže Vaše maminka nebyla překvapená, když jste se vrhla na tuhle dráhu? 

Myslím, že vůbec. 

Byla potěšená, nebo jak reagovala? 

Myslím, že byla velmi ráda, že jsem se dostala na vysokou školu. Navíc na vysokou školu, 

kterou jsem chtěla studovat. Myslím, že o tom pochybovala, že by mne někde přijali. O tom, 

že chci studovat žurnalistiku, jsme se bavili dlouhou dobu, takže pro ni to byla úleva, že jdu 

skutečně studovat. 
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Potom  jste  si  k tomu připadala iberoamerikanistiku, což se později spojilo s Vaší prací 

v Člověku v tísni. Tam jste byla poměrně dlouho, co jste tam přesně dělala? 

Tam jsem byla myslím necelých sedm let. Nastoupila jsem na projekt, který měl za cíl 

podporovat kubánské nezávislé novináře, školit je, a vozit jim materiál, aby mohli fungovat. 

Aby mohli nejen šířit informace na Kubě, ale dostávat je i ven z Kuby. Jeden z těch prvních 

problémů, na který jsme narazili, byl, že neuměli rozlišovat mezi názorovou žurnalistikou a 

žurnalistikou založenou na faktech. Snažili jsme se jim tedy vysvětlit, že když píšou o tom, ze 

za všechno může Castrův režim, tak je to stejně hodnotná informace jako, když Castrův režim 

píše, že za všechno můžou Američani a opozice. Chvíli nám trvalo, než jsme jim to vysvětili, 

ale pak to začalo fungovat velmi dobře, a já jsem dostala na starost další kubánské programy 

na podporu ostatních lidí v opozici a disentu, a vlastně jsem se tak dostala k investigativní 

žurnalistice. 

Tohle asi není běžné hned po škole se dostat k takto specifickému typu žurnalistiky. Bylo to 

něčím, co Vás formovalo třeba ve škole? 

První práce, kam jsem nastoupila, byl iDnes, který se tehdy rozjížděl jako jeden z prvních 

online zpravodajských portálů, a tam jsem zjistila, že to nechci dělat. Mne nebaví přepisovat 

ČTK, a chtěla jsem dělat něco, co bude zajímavější, lepší koncept. Tak jsem místo toho 

nastoupila do Člověka v tísni, což byla hodně jiná práce, než na iDnesu.  

Co byl hlavní motivátor té změny, a v čem to bylo tak odlišné? … V možnosti ovlivňovat věci? 

Rozhodně, možnost ovlivňovat věci a vidět hlubší smysl v tom, co dělám, což tam nebylo. A 

potřeba dělat si věci po svém.  

Četla jsem si s Vámi rozhovor z roku 2008, kde Vám bylo 27 let, a měla jste tříletou dceru, do 

toho jste dokončovala školu, jak jste to všechno zvládala? 

No, dokončovala jsem školu, do toho jsem byla v iDnesu, kam jsem chodila na noční směny, 

a vedle toho jsem měla malé dítě. Bylo to hrozné, ale vlastně, když jsem odešla z iDnesu a 

nastoupila do Člověka v tísni, tak jsme si s mým mužem říkali, že když jsme zvládli tohle, tak 

už zvládneme všechno, a že nic tak hrozného snad v životě nezažijeme. On taky studoval a 

chodil do práce.  

 



4 
 

Takže to sáhnout si na dno je podle Vás důležité? Vím, že v některých rozhovorech 

zdůrazňujete nutnost jít do něčeho nového a nabít si hubu. 

Já myslím, že člověk, když něco prožívá, tak nemá čas o tom přemýšlet, ale když to skončí, 

tak si to uvědomí.  Zpětně pak reflektuji, že to bylo vyčerpávající období –  já jsem navíc 

kojila, takže můj muž mi nosil dceru na noční službu, abych ji mohla nakojit.  

Zvládáte oddělovat práci od volného času a soukromého života, nebo snažíte se o to vůbec? 

Už líp, nezvládala jsem to samozřejmě. Je to tak, že některé věci mi vzadu v hlavě běží, i 

když je neřeším, ale bylo to horší. Myslím, že teď většinu víkendů v roce dodržuji klid, že 

nepracuji. Většinou se snažím o to, že když přijdu domů z práce, tak že nezačnu pracovat 

znovu, takže už je to lepší. Musím se pochválit. Musela jsem se nad tím zamyslet. 

A co Vás k tomu vedlo? 

Vyčerpání. Bavila jsem se o tom s ostatními kolegy, a ti mi řekli, že si musím začít hlídat, jak 

moc pracuji.  

Takže kdybyste se nad tím nezamýšlela, tak byste se do toho vrhala pořád po hlavě? 

Pořád…a to bych byla hrozně zpruzená, a byla bych protivná na ostatní a unavená, a to se 

snad částečně teď eliminovalo.  

A co Vás na té práci baví? Je to ten vliv na věci, který jste zmiňovala? 

To úplně nemám pocit, že bych měla na něco vliv, ale je to ten okamžik toho prozření, kdy to 

začne dávat smysl. Řešíte něco, máte nějakou hypotézu, nevíte, co bude, a najednou k Vám 

začnou přicházet ty informace a skládat se, že si řeknete „aha, tak takhle to bylo.“ 

Kdy si nejvíce odpočinete, načerpáte energii? 

Když jdu na nějaký výlet a je hrozně hnusně. Pak se vrátím, potom co jsem celou dobu 

myslela jenom na to jak přežít to hnusné počasí, a nic jiného. To se většinou pak vrátím do 

tepla, dám si dobré víno, a svět je najednou úplně v pořádku. 

Vidíte, a já jsem právě četla, že po zkušenostech cestování s Vaší maminkou už chcete být jen 

v hotelích. 

To ale jen na služebních cestách. 
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Aha, ve Střední Americe, kde většinou pracujete, jsou ty podmínky asi jinak špatné. 

No, my právě s kolegy si říkáme, že jak někteří lidé si píchají do mapy ty vlaječky, kde už 

byli, tak my si můžeme píchat vlaječky na místa, kam už nemůžeme právě kvůli naší práci – 

že by nás buď nepustili, vyhostili nebo zavřeli. 

Vy jste vlastně byla zavřená už, když jste pracovala pro Člověka v tísni, a někde jste říkala, že 

právě to Vás přimělo stát se investigativní novinářkou. Jak je možné, že tak negativní zážitek, 

který to musel být… 

On to byl vlastně velmi zajímavý, pozitivní zážitek. Já si vůbec nepřipouštěla, že by to mohlo 

narůst do nějakého většího problému, že bych reálně mohla na několik let skončit ve vězení 

na Kubě. A nakonec se ukázalo, že  po pár dnech nás pustili, ale měli jsme ten čas 

s kolegou investigativním novinářem si povídat o tomto stylu žurnalistiky, a tam jsem se 

rozhodla, že právě to chci dělat. 

O co tehdy vlastně šlo, proč vás zavřeli? 

Doteď nevíme, ale máme dvě teorie. Jedna je, že nás sledovali, když jsme chodili za 

disidenty, kterou jsme ale spíše vyloučili. A druhá je, že my jsme se den předtím opili s 

člověkem, který přes zbrojní embargo vozil na Kubu zbraně, a tím, jak byl také opilý, nám 

toho řekl hrozně moc. Celou dobu ale vedle něho seděla taková upravená Kubánka, která 

opilá na rozdíl od nás nebyla, a pravděpodobně ona nás podchytila, že on moc mluvil.  

To ale není místo, kde byste měli zakázané působení? 

Nevím, ale je pravda, že když jsem se tam asi po šesti měsících vrátila, tak na letišti zrovna 

vypadla elektřina, a nemohli mi zkontrolovat pas. Nicméně mi udělali kontrolní prohlídku, 

ptali se mne, kolik vezu peněz a tak.  

Tato země Vás patrně zajímá, i vzhledem k Vašim studiím. 

Latinská Amerika ano, ale paradoxně jediná země, která mne během studií nezajímala, byla 

Kuba. Ale časem jsem si ji oblíbila. 

Hodně pracujete také na Balkáně, jak často tahle cestujete, když je normální stav?  

Často, zhruba jednou do měsíce, na několik dní až týden. A z těchhle služebních cest pak byly 

někdy i takové úchylárny, že jsem letěla na 24 hodin do New Yorku nebo na 4 dny do Peru. 
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Naštěstí netrpím na jet lagy, takže se to dalo, ale i tak to bylo hrozně fyzicky náročné si dávat 

takhle dlouhé lety pár dní od sebe. 

Jde teď zvládat tu mezinárodní spolupráci, když se nedá cestovat? 

My stejně většinu věcí řešili online kvůli tomu, že moji kolegové jsou spíše decentralizovaní v 

síti investigativních novinářů OCCRP. Chybí nám  ale  to, že se jednou za čas vidíme, a 

probereme nejen práci, ale i ostatní věci, ale takový zásah do práce to zase není.  

Říkala jsem, že finančně jste závislí na grantech – ty jsou od té mezinárodní organizace? 

Ani tak ne, tam není nikdo, kdo by nám dával peníze a určoval, co máme dělat. Je to opravdu 

síť, kdy nám poskytují služby jednotlivých center, jako třeba skvělou technickou podporu – 

máme dataře a o ty náklady se takto nějak dělíme. O to se stará naše fundraiserka Veronika, a 

jsou jak mezinárodní, tak české organizace, které dávají novinářům granty. 

Mne by zajímalo, co byla nejnebezpečnější situace, ve které jste se naskytla? 

To já asi nevím. Vím, kdy jsem byla maximálně chráněná, ale nakonec to tak nebezpečná 

situace pravděpodobně nebyla. To se těžko odhaduje, když jsem ještě naživu. 

Byla někdy taková situace, kterou jste subjektivně takto vnímala? 

Vím, že po vraždě Jána Kuciaka, když jsem já i moje rodina dostala policejní ochranu, a 

všichni mi neustále opakovali, že jsem ve velkém nebezpečí, tak to byl nepříjemný pocit. 

Později se ale ukázalo, že za tou vraždou nestojí italská mafie, a vlastně to byl ten důvod, 

protože my jsme s Jánem připravovali článek o napojení italské mafie na Slovensku. Když se 

od toho upustilo, a ukázalo se, že za tou vraždou velmi pravděpodobně stojí Marian Kočner, 

tak zpětně jsem v tom nebezpečí asi nebyla. Nemyslím si, že by Marian Kočner plánoval moji 

vraždu. 

Ten případ se teď odročil, Marian Kočner byl zproštěn viny. 

Byl zproštěný, prokuratura se odvolala k Nejvyššímu soudu. Zatím nebylo stanoveno datum 

dalšího projednávání, takže ještě doufáme. 

Jak to vnímáte? Byl tam údajně nedostatek důkazů. 

Já s tím souhlasím, že to byl nedostatek důkazů. Když se od toho musím úplně odosobnit, tak 

po přečtení toho vyšetřovacího spisu si myslím, že ta nezpochybnitelná situace, že za tím 
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opravdu stojí Marian Kočner, tam není. Překvapilo mne, že osvobodili i Alenu Zsuzsovou, u 

které si myslím, že je dost jasné, že o té vraždě věděla, a že za ni zaplatila. O tom, zda někoho 

pošlou soudci do vězení na doživotí za dvojnásobnou vraždu, tam musí být úplně behind any 

doubt, tam musí mít naprostou jistotu. Tam se ta prokuratura s některými pochybnostmi 

nevypořádala. Podle mne výkon té prokuratury nebyl nijak oslnivý, a proto ti soudci rozhodli 

tak, že těch důkazů není dostatek. 

Oni je ten stejný den ale zase zatkli a obvinili. 

Jenom Alenu Zsuzsovou ještě ten samý den zatkli a obvinili za ještě jinou vraždu, starosty 

Bernolákova, a za to už byla odsouzená, dostala jedenadvacet let. Marian Kočner byl ve vazbě 

za jiný, za směnkový podvod, a za ten už je také odsouzen k devatenácti letům, takže oni se 

nedostanou  v nejbližší době z vězení. Nějakou dobu  si  tam  pobudou, ale myslím, že je to 

psychicky náročné zejména pro ty rodiny, pro paní Kušnírovou a pro Kuciakovy, že to 

nemůžou pořád uzavřít. 

Jste s nimi v kontaktu? 

Jsme, hlavně se Zlatou si občas voláme a píšeme. 

Já jsem poslouchala rozhovor s Arpádem Soltészem, slovenským investigativním novinářem, 

který popisoval Jána tak, že žil jako mnich, a dle toho, čemu věřil. 

Je to pravda, ale toho mnicha…on měl hodně rád pivo, chodil na festivaly, takže to nebyl 

asketa, ale byl to svatý člověk rozhodně.  

Arpád Soltész dokonce na veřejnosti nepije, že kdyby mu někdy dělali rozbory krve… 

On má špatnou zkušenost, protože Arpáda někdo zbil, skončil na jipce, a věděl, že ho zbili 

kvůli kauze, kterou řešil. Přizabili ho, měl zlomená žebra, a oni se to snažili hodit na to, že se 

opil a popral. On ale shodou náhod ten večer vůbec nepil, takže od  té doby si řekl, že když 

bude řešit tento typ kauz, tak nemůže pít, protože by se to vždy snažili hodit na něj. 

Přemýšlíte také hodně dopředu? 

Ne, asi bych měla víc, ale snažím se najít hranici mezi tím normálně žít, a dělat tuhle práci. 

Člověk si to nemůže úplně připouštět a brát, a chovat se paranoidně. Všeobecně si myslím, že 

to je problém spousty novinářů, že se u nich sváří to, že kdyby mě někdo chtěl ublížit, tak by 

na to musel vynaložit čas, energii, jít do nějakého rizika, a já mu za to určitě nestojím. Na 
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druhou stranu jsou zase novináři, kteří nejsou nebezpeční nikomu, ale dodávají si důležitost 

tím, že se neustále cítí ohroženi.  

Asi člověk nemůže nikdy vědět, jaké je to reálné riziko, těžko neustále vyhodnocovat. 

Asi. 

Myslíte, že v současné České republice není takové prostředí, kde by bylo možného něco, jako 

na Slovensku? 

Myslím si, že není, a že ten náš právní systém je rozhodně v lepší kondici, než ten slovenský. 

Tam je to tedy věcí legislativy? 

Nemyslím, že úplně věcí legislativy, ale že Kočner si opravdu myslel, že je král světa, protože 

dokázal ovládat jak prokuraturu, tak policisty, tak soudce. To znamená, že když on jim řekl 

„tohle nedělejte“, tak oni to nedělali, a proto si myslel, že mu ta vražda projde. 

U nás si myslíte, že ještě stát nebyl zcela zcizen? 

Myslím, že můžeme částečně mluvit o state capture, nebo o nějakém ukradnutém státu, ale 

ještě pořád nemůžeme mluvit o mafiánském státu, což na Slovensku myslím, že můžeme 

úplně s přehledem. Zejména poté, co se ukázalo, že největší organizovaná kriminální skupina 

byla samotná policie. 

Co si myslíte o případu Babišova syna, který je nyní opět aktuální? 

My jsme se o tom bavily včera s kolegyní, kdy ona říkala, že byla přesvědčená, že tahle kauza 

už národem pohne. Málokdo pochopí dotace a finanční machinace, ale to, že otec nechá unést 

svého syna do válečné zóny, tak že to už snad pochopí úplně každý. Nevypadá to. 

Asi je to záležitost emočního pouta a vzhlížení k Babišovi. Najednou se to všechno otočilo, a 

Sabina Slonková s Jiřím Kubíkem jsou zločinci, co zobrazují nemocného syna. Mě  v tom 

zaráží i role policie, která nebyla schopna vyslechnout premiérova syna, ačkoliv o to žádal. 

Já bych za tímhle nehledala korupci. Myslím, že nevěděli, jak s tímhle případem vůbec naložit 

kvůli tomu, že zatímco my novináři zvedneme telefon, někomu zavoláme, kdo je v té jiné 

zemi, a on nám pomůže, tak tady přese všechny policejní dožádání a posvěcenou spolupráci 

mezi jednotkami…navíc, když je to Švýcarsko, tak to prostě nejde tak rychle. Také za tím 

může být jenom čistě policejní neschopnost.  
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Jednáte vy někdy s policií nebo se státními složkami? Obecně by mne zajímalo, z čeho se 

skládá Vaše práce, jestli je to více práce s počítačem – datová žurnalistika, anebo chození do 

terénu? 

Je to kombinace všeho, a samozřejmě se bavíme i s vyšetřovateli,  zejména  když nám něco 

není jasné. Oni nám můžou osvětlit, jak to bylo. 

Máte s nimi pozitivní zkušenost? 

S těmi slovenskými ano. Nemusí z toho vzniknout hned rozhovor, ale jsou schopni doplnit mi 

ty části mozaiky, ke kterým já bych se nikdy nedostala. Řeknou mi třeba, kam je potřeba se 

podívat, s čím to zkonfrontovat.  

Působí to na mne, že všeobecně hodně kooperujete… 

Hodně ne, to nejsou desítky policistů, ale v zemích, kde řešíme nějakou  větší kauzu, tak s 

nimi potřebujeme mluvit, ať už je to na Slovensku nebo v Peru. 

Všeobecně pracujete hodně v týmu, nebo jste v něčem solitér? 

Myslím, že není moc nebezpečnějších věcí pro investigativního novináře, než být solitér. 

Dávat najevo, že ty informace, které mám, má i mnoho dalších lidí, a že když mě zabijí, tak 

ničemu nezabrání, a kdokoliv to může vydat, je dost silná ochrana. Zvyšuje to náklady na to 

mi ublížit, protože by museli i dalším patnácti lidem. 

Jaké jsou podle Vás ideální charakteristiky investigativního novináře? 

Myslím si, že nějaká pokora v tom, že nevím, jak to přesně bylo. Je hrozně důležité nemít 

dopředu jasný názor. Mělo by pro něj být stejně validní hypotézu potvrdit, jako vyvrátit. Poté, 

když mu něco lidé vyprávějí, tak poslouchat, a ne jim cpát svou verzi světa nebo té kauzy, a 

proto si myslím, že je potřeba pokora. A v dnešní době, pro novináře, kteří chtějí dělat ty 

mezinárodní  kauzy, je to samozřejmě jazyková vybavenost. Mluvit aspoň dvěma cizími 

jazyky je takový základ. 

Spolupracujete i s dalšími českými novináři? 

Občas ano, ale já dělám jiný typ žurnalistiky, než oni. Tím, že jsem rovnou vpadla do toho, že 

dělám mezinárodní kauzy, a ostatním zahraničním novinářům pomáhám zprostředkovávat 

informace z České republiky a ze Slovenska, tak můj přístup je opačný a dost často se míjíme.  
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Kdybyste mohla dělat jiné povolání, než je novinařina, tak co by to bylo? 

Asi zdravotní sestru, to je takové důležité a užitečné. Ale moc si nedokážu představit, že bych 

dělala něco jiného, ale když už, tak ať to stojí zato.  

Myslíte, že za dobu, co děláte investigativní žurnalistiku, tak se nějak změnil Váš žebříček 

hodnot? Změnila Vás nějak ta práce? 

Mně asi dost změnilo, že mám dítě, najednou jsem si uvědomila svou smrtelnost. Ale 

žebříček…myslím, že jsem mnohem citlivější k tomu, co je fér, a mám mnohem větší 

povědomí o právu. Předtím mi to bylo vlastně jedno. Teď mě i baví sledovat ty nuance, když 

se mluví o právu. 

Nezabíjí ty kauzy někdy naivitu ve Vás? Když třeba vidíte, jak jste o to mluvila, že veškeré 

světové banky jsou úplatné, a ožebračují lidi v chudých státech tím, že přijímají podezřelé 

platby oligarchů… 

Asi to ve mně nějakou naivitu zabíjí, ale zase k čemu je naivita, že? Zase to vyvažuje, když 

mluvíte s někým…jako třeba před týdnem jsem dělala rozhovor s jedním slovenským 

vyšetřovatelem Jaroslavem Láskou, který naopak velmi dobře ví, co je pro něj správné, a co 

už ne. Na někoho by mohl působit velmi naivně, ale vlastně mně to vrátilo tu víru v dobro 

lidstva a nezkorumpované policajty.  

Je nějaká osobnost, ke které vzhlížíte? 

Spousta mých kolegů z OCCRP, to jsou naprosto skvělí lidé. Asi bych o nich ale nemluvila, 

že jsou to moji hrdinové, na to se známe příliš dobře. Vlastně docela vzhlížím k úplně 

normálním lidem, kteří se  v nějaký důležitý okamžik dokázali zachovat správně,  ne  cestou 

nejmenšího odporu, ale naopak cestou, která pro ně bude náročná.  

Musíte být někdy pragmatická ve své práci, a jak to vnitřně snášíte? 

Rozhodně musím být, ale je to se mnou naprosto v souladu.  V souladu je i určitá míra 

cynismu, což mi přijde ještě silnější, než pragmatismus. 
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Jaký by měl podle Vás člověk být, aby se dalo říct, že žije správně? 

Já si nemyslím, že tohle by  šlo nějak definovat. Je potřeba to namixovat naprosto různě, a 

kdybychom neměli špatné lidi, tak si neuvědomíme, že jsou tu i dobří lidé, takže je potřeba 

nějaký kontrast, abychom vůbec věděli, co se děje. 

Jakou výchovnou metodu uplatňujete?  

Učím zodpovědnosti. 

Jste stručná, ale velmi výstižná. Mně by ještě zajímalo, jakou emoci zažíváte při práci 

nejčastěji?  

Není to jedna, ale spousta emocí. Kromě frustrace i radost, a často nějaká vděčnost, že pracuji 

v týmu lidí, kteří jsou úplně skvělí. Je to vděčnost, že do práce se těším, vydělám si na sebe, i 

když ty platy nejsou nějak závratné, asi bych řekla, že i podprůměrné. Dělám práci, ve které 

vidím smysl, a jsem svým způsobem naprosto svobodná. Za to cítím vděčnost.  

Co pro Vás vlastně znamená svoboda? 

Občas mít chvíle, kdy nemusím, kdy vím, že nemusím vůbec nic, ale naopak můžu. 

Co se ve Vás děje, když vidíte reálný dopad nějakých kauz, s lidmi ve společnosti to zahýbe a 

něco se mění? 

Párkrát se to stalo, že jsem si říkala, že v tom mám možná nějaký podíl, ale nikdy se nedá říct, 

že jsme vydali tuhle kauzu a padla vláda. Vždycky toho muselo být více najednou, jsou to 

většinou komplexní věci. Pak si člověk říká, že v tom mám nějaký podíl, ale většinou mám 

pocit, že je to výsledek snažení někoho jiného, a já k tomu jen přispěla. 

Nepřipouštíte si tedy moc Vaší roli? 

Ne, většinou ne, a většinou to zjistím až později, jako třeba v Makedonii. 

Ano, tam vlastně padla vláda. 

Tam padla vláda, na Slovensku také padla vláda. Slovensko se tedy převrátilo absolutně. 

V Ázerbajdžánu se také změnila část té vládní kliky. Na Kubě nic. Vždycky je to víc věcí 

najednou, ale rozhodně nevstávám s tím, komu to nandám dneska.  
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Často se mluví o investigativních novinářích, že je vidět, že dělají svou práci dobře, když je 

politici považují za zkorumpované, a nechtějí je mít kolem sebe. 

Někdy se to říká, že novinář je tak silný, jak silné má nepřítele. Myslím si, že to má ale jen 

uklidňovat ty lidi, co jsou v první linii. 

Od koho čerpáte nejvíce energie? 

Od lidí, co mě mají rádi, a já mám ráda je. Ti, co jsou schopni mi leccos prominout. A vlastně 

mi chybí teď chodit s nimi do hospody. A je to rodina, jsou to přátelé, mně hodně blízcí lidé. 

Je to i tento tým lidí, se kterými sice málokdy řešíme osobní věci, ale je to tým lidí, na které 

se mohu spolehnout, a to je velký díl energie.  
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Jaroslav Kmenta  

Ráda bych se zeptala, jaká by podle Vás měla být hlavní vlastnost investigativního novináře? 

Nároky na práci investigativního novináře jsou v podstatě stejné, jako u normálního novináře, 

já bych to úplně neodděloval. Ačkoliv investigativní novinář musí jít při práci o něco hlouběji 

oproti zpravodajství. Kromě toho, že musíte tu práci milovat  a mít k ní nějaký vztah, tak 

musíte  mít analytické schopnosti. Novinář musí umět pracovat skoro jako počítač, dobře 

zpracovávat informace, které se na něj ze všech stran valí. To přichází tedy postupem doby, 

aby  se  vyvíjel stále v lepšího novináře,  protože ze začátku je rád, že je rád. Nutné je umět 

dobře analyzovat dokumenty i projevy a být též schopen je srozumitelně přetlumočit divákům 

či čtenářům tak, aby se nevytratil  obsah, a vy jste nebyl žalovatelný, že něco až příliš 

zjednodušujete. Musí tomu rozumět čtenáři, to je nejdůležitější. U investigativní žurnalistiky 

je pak důležité  se umět „zkafovat“    nebát se otevřít  lidem.  A také umět zkafovat ostatní  

umět lidi  rozmluvit, což  v sobě nese též schopnost empatie. A nastolit mezi sebou důvěru. 

Nebýt jen stroj, být pracovitý nestačí. Umět rozmluvit, přesvědčit toho druhého, že nám může 

důvěřovat, je možné jen ve chvíli, kdy se chováme jako bychom byli na pivu. Jde o to ukázat 

mu, že jsme rovnocenní, protože co my jsme jako novináři? Jsme obyčejní lidi, kteří píšeme 

články,  a děláme práci ve veřejném zájmu.  Oni jsou také  profíci ve svých oborech, takže 

respekt musí být vzájemný. Získat důvěru si můžete jen, když budete takový, jaký jste. Potom 

musíte umět být odolný proti stresu, protože jste pod obrovským tlakem – časovým, vnějším, 

že můžou přijít i hrozby právníků, pokud zrovna píšete o velmi citlivých věcech.  A  pokud 

jdete do úplně šílených věcí, a mluvíte s podsvětím nebo s  politiky, pod kterými jsou 

rozviklané židličky, a vy máte tu informaci, která může způsobit jejich pád, tak oni tlačí, ne 

přímo na Vás, ale na redakci, a vy musíte být odolný vůči takové té osobní zášti, kterou na 

Vás sypou lidé, o kterých píšete … Často připomínají takoví lidé draky, kteří po Vás šlehají 

ohnivé koule. 

Je tato odolnost vůči stresu nějak člověku daná či je možné ji v sobě probudit nebo rozvinout? 

To se určitě vybudovat nedá, naučit se a udělat ze sebe skálu, po které to stéká…to v žádném 

případě nefunguje. Záleží na tom, jací jsme…možná i dědičně, to souvisí všechno se vším. Já 

jsem to pochopil po nějakých deseti  letech  práce, přičemž mám  za sebou třicet  let 

profesionální žurnalistiky v terénu. Až po těch deseti letech jsem pochopil, že musím pracovat 

s touhle složkou osobnosti a světa, protože jsem tak nějak odtušil, četl jsem příběhy a viděl 

jsem u kolegů, že jednou z věcí, které se můžou dostavit, je  syndrom vyhoření, protože vy 
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děláte tolik věcí najednou, že Vás to sežere natolik, že nejste schopen odpočívat a dělat nic 

jiného, a pak vás to přestane bavit a je to takový automatismus. Druhá věc je, že se mohou 

dostavit nějaké úzkosti nebo deprese, protože, jak jste vystaveni tomu obrovskému vnějšímu 

tlaku    a  ty tlaky jsou i zvnitřku té redakce, protože ty noviny musí vyjít, jsou uzávěrky, 

musíte stále při všem dodržovat kvalitu. Takže na Vás vytváří, ač nechtěně – není v tom zlý 

úmysl, tlak  editoři, šéfredaktor, a Vy musíte být tak dobrý a překonat každý den i týden 

mnoho překážek. Pak je tam obecný faktor času – tlak uzávěrky. Přes to vlak nejede, tam je 

termín daný. Po deseti letech jsem si uvědomil, že si tu práci nějak musím systematizovat…. 

Ono se to nezdá,  ale když jste novinář, tak jste  člověk několika profesí zároveň. Vy jste 

částečně úředník ve smyslu vést si agendu, s kým se setkat; administrativní síla, protože vše si 

musíte přepsat. Pak v případě, že jste investigativní novinář, tak byste měl být trochu  jako 

policajt nebo detektiv. Částečně, když na to někdo má, tak musíte být takový psycholog duše, 

protože mluvíte s lidmi, kteří mají své osudy a problémy, které na vás valí a vy je potřebujete 

vyslechnout,  chcete  jim  pomoci,  ale  vlastně na vás valí negativní energii  ze svého světa,  a 

tomu když propadnete, tak se zhroutíte. A tak si to nesmíte vzít k příliš k sobě. Odstřihnout se 

od toho. Samozřejmě jsou ty případy hodně těžké, a vím, v jaké situaci se ti lidé nacházejí, ale 

musíte k tomu přistupovat jako novinář. Novináři tu nejsou od toho, aby soudili, ani abychom 

dávali někoho do vězení, a stejně tak nemůžeme pomoci všem, a ani všem slíbit spravedlnost. 

Nemůžete  být  ani  takový „psycholog“, který někomu po třiceti  minutách zaručí, že od něj 

odejde  jako  od profesionálního psychologa, protože za tak krátkou dobu  není možné 

problému porozumět. Někdy si říkáte, že problém člověka, se kterým mluvíte, je tak vážný, že 

uvažujete, jak mu kromě napsání článku více pomoci, a tak mu dám kontakt na právníka, a už 

v tuhle chvíli překračuji rámec svojí agendy. Často se na nás obracejí lidi, kteří už vyčerpali 

všechny možnosti, kde žádat o pomoc. Jde třeba o to, že jsou v zaměstnání nuceni k podílení 

se na korupci. A teď nevědí – já nastavuji svou kůži, půjdu do vězení, a on ne? Dále jsou to 

soukromé, rodinné záležitosti,  spory o majetek, které souvisí s nějakou veřejnou postavou. 

Oni k tomu novináři jdou jako za poslední instancí, obrátili se na policii, právníky, soudy, a 

nikdo jim nepomohl. A tak čekají, že to za ně vyřeší novinář, protože to vidí ve filmech, že 

novinář má pomalu nadpřirozené schopnosti. Tak to ale není. Novináři ale mají tu sílu 

rozsvítit světlo ve tmě, když někdo provádí nějakou lumpárnu a snaží se zhasnout. A vy vždy 

můžete rozsvítit,  a  to  se  pak  blbějc krade. To znamená, že když napíšete článek, který si 

přečtou stovky nebo tisíce lidí, tak se třeba ten lump rozhodne nakonec jít o dům dál. My 

rozsvěcíme, ale ty životy a problémy si stejně musí vyřešit sami. Ale psychicky to těm lidem 

třeba pomůže, že vidí reálný dopad toho, že šli za novinami, protože se jim pak ozval nějaký 
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dobrý právník, o kterém by jinak neměli „ánung“,  a  ten  jim  pomohl  třeba nějakou skvělou 

radou. A tomu pak ani nejde o peníze, protože už to funguje na bázi lidství nebo porozumění. 

Ale v novinařině nejde jen o to, že Vás vyhledávají lidé, kteří Vám sdělují své příběhy, ale 

musíte si vyhledávat sami ta témata a jít svou cestou. Tohle je ovšem to, co se týče vztahu se 

zdroji.  

Jak se vyrovnáváte s frustrací, když nemůžete mít vliv na události navzdory snaze je zlepšit? 

Když děláte tu práci pět let, tak Vám to tak nepřijde, že byste měl být frustrovaný z něčeho. 

Vy napíšete článek, a ono nic, premiér neodstoupí, nic se neděje, to zlo pořád chodí po 

společnosti a páchá další zla. Ale když tu práci děláte tři dekády, tak to občas zažijete v plné 

palbě. A tady si myslím, že jsem našel také nějaký mód, že si to nesmím tolik brát, i když tu 

novinářskou práci děláte s tím, že věříte v dobro. Já k tomu tak přistupuji – věřím v dobro a 

vždycky, když je nějaký spor, který řeším investigativně, tak hledám tu pravdu, tu objektivní 

realitu. A teď v tom sporu řeším, kdo je ten poctivý, a kdo lump, a říkám si: „Proboha, toho 

nedávejte do vězení, ten tam nemá co dělat, ten nekradl!“ A tak si v tu chvíli musím říct, že 

jsem jenom a jenom člověk a jen novinář, a nesmím si to tak brát.  

Mne by právě zajímal tento mezistupeň – jakým způsobem docílíte toho pocitu „musím se od 

toho odstřihnout“? 

To jsou ty zkušenosti z praxe, že máte v podvědomí slušnost a dobrotu, a tak cítíte potřebu o 

něčem napsat a změnit to. A ono se pak nic nestalo, takže jsem ze začátku cítil velkou 

frustraci a měl jsem pocit, že se na to vykašlu. To je obecný jev, že když se věci lidem nelíbí, 

tak jsou frustrovaní –  to má i souvislost s politikou, a jak volí … Já jsem si prostě vždycky 

nějak uvědomil, že připouštět si velké množství frustrace je cesta do pekel.  Samozřejmě, 

kdybyste byli jen jak robot, tak by to bylo taky špatně, ale pokud byste  si to extrémně 

připouštěli k tělu a byli z každé blbosti frustrovaní, tak tu práci nemůžete dělat. Ono to by to 

na Vás bylo i vidět, že přijdete do redakce rozklepaný, úzkostný, se strachem cokoli dělat, 

protože Vás to sžírá. Na to si musí dát člověk velký pozor. Někdy se ale může stát, že musí 

vyhledat nějakou odbornou pomoc, poradit se s psychologem nebo psychiatrem. Já sám jsem 

byl na takové konzultaci v době, kdy jsem byl pod extrémním tlakem, kdy jsem vydával 

investigativní knížky a zároveň texty, ještě za doby v Mladé frontě DNES, a  to v době, kdy 

padaly vlády, a každý se bál. Je toho tolik, že to prostě sám neunesete, a že se musíte poradit 

s nějakým odborníkem. Dvakrát jsem právě na takové debatě s psycholožkou byl,  a  my  si 

vlastně povídali o všem možném – nejprve mi přišlo, že nemluvíme vůbec o práci, která mně 
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tíží nejvíc. My si povídali o mnoha věcech, třeba o rodině, a najednou jsem si uvědomil, že 

mne to vlastně uklidnilo. A to z mnoha důvodů, a to jednak, že si člověk uvědomí, že život 

není jenom o té práci. A já tehdy žil skutečně jenom prací, od rána do večera – od chvíle, kdy 

jsem sednul ráno na vlak a začal načítat  práci, až  do chvíle, kdy jsem se v deset  nebo 

v jedenáct večer vracel domů. A když je to něco horšího, tak si to berete i do postele, pořád 

nad tím přemýšlíte, zdá se Vám o tom. Neustále se tak ocitáte v presu, který je na Vás 

vyvíjen. Takže jsem si pak uvědomil, že svět není jenom o práci – ono to zní blbě, to je přeci 

jasné, že svět není jen o tom, ale já jí propadl! Asi bych to jinak nemohl dělat tak dlouho, a 

nebavilo by mě to. Takže jsem vše viděl prizmatem té práce a neměl jsem obyčejný život, 

odpočinek o víkendu. Celých dvacet let, což byla samozřejmě moje obrovská chyba, a možná 

proto mne to přivedlo společně s dalšími problémy k tomu „pojďme to řešit“, uvědomil jsem 

si, že se něco děje. To zjištění, že práce není všechno, mi pomohlo. A potom kde se ve mně 

vzala ta touha vyšetřovat všechno…  Já jsem asi takový už od dětství. (připomínáme si 

příhodu z Nymburka, kterou již pan Kmenta zmiňoval v jiném rozhovoru: na konci města je 

takový velký nadjezd nad železničním uzlem, který z dálky vypadá jako místo, kde končí 

svět. Jako dítě, asi v pěti letech jsem tomu nerozuměl, a ptal jsem se maminky, se kterou jsme 

tam byli na procházce, ale ona mě tam vzít nechtěla, protože byla zima. Pamatuju si, jak jsem 

se hrozně vztekal, protože  jsem tolik chtěl poznat,  jestli  tam  končí svět. Ve mně to bylo 

vždycky).  

K tomu by mne zajímalo, jak na Vaší zvídavost a tyto investigativní touhy reagovali Vaši 

rodiče? 

Já jsem vyrůstal jen s maminkou,  táta od nás odešel, a byly jsme čtyři děti. Já jsem vlastně 

nikdy neměl nějakou super oporu v rodině v tom, že bych s ní diskutoval o svých zájmech, 

které jsem tušil. Celé mládí jsem chodil na fotbal, a vždycky jsem myslel, že nakonec 

skončím jako profesionální fotbalista. A tak nějak jsem si zabudoval v sobě touhu, že bych 

chtěl být fotbalový trenér. Předtím jsem ve škole  nebyl vlastně žádný  lumen, měl jsem 

dvojky, spíše  trojky. Ale všichni mi říkali, že jako trenér musím jít na gympl a pak na 

vysokou, takže jsem si v té páté třídě uvědomil, že se musím učit. Já jsem to tedy nastartoval a 

v osmé  třídě jsem měl samé jedničky, a šel jsem na gympl. Uměl  jsem  si  to  tehdy  v sobě 

nastavit, že jsem šel za nějakým cílem. Maminka ale vlastně tohle neřešila, naopak byla ráda, 

že jsme nějak přežívali. Samozřejmě potom, když jsem šel na gympl, a pak na vejšku, tak 

byla hrozně šťastná. A vždycky se smála, že jsem takový zvídavý, úplně jiný, než ostatní. 
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Mohl jsem možná působit až hyperaktivně, ačkoliv jsem nedělal žádné problémy, spíše jsem 

pomáhal.         

Později jsem zpozoroval, jak je vlastně svět velmi často problematizován vztahy muž a žena, 

což se ukázalo v mnoha kauzách, které jsem dělal, jako například v pádu Stanislava Grosse. 

Tím,  jak rozpitváváte jednotlivé výpovědi lidí, o kterých píšete, tak zjišťujete, jak moc oni 

sami dávají všanc informace o své rodině, které Vám vytvářejí mozaiku pozadí těch událostí. 

Ze sedmdesáti procent jsou to informace, které pak ve výsledné práci nepoužijete, ale musíte 

jimi projít. Takže vy zjistíte, že Gross měl spory s manželkou o peníze  ona chtěla víc a byla 

na něj naštvaná, no a tak on udělal tu blbost, že si zřejmě od někoho na černo vzal peníze, a 

tak si koupili ten lepší byt. Když nad tím přemýšlíte, tak tady vidíte ten zárodek. Pak jsem 

řešil velkou kauzu, kde jsme se věnovali původu strany Věci Veřejné Víta Bárty, kdy  jsem 

vlastně přišel na to, že se vlastně jedná o stranu pražských kmotrů napojených na ODS, které 

klesaly preference, tak aby dorovnali ty preference někým neokoukaným. Napsal jsem o tom 

knihu  Superguru  Bárta. Náhodou jsem pak zjistil, že tahle  strana  ve velkém  využívala 

sledovacích služeb a sháněla kompra na různé osoby, které pak vydírala. Důležitý moment 

byl, že jsem zjistil, že jeden z těch detektivů najatých Bártovou sledovací agenturou ABL je 

jakýsi bývalý policista Pertlíček. Teď Vám to nenechá spát, přemýšlíte, hledáte, a to jsou ty 

náhody, že já jsem nakonec zjistil, že pochází ze stejného města jako já, z Nymburka.  A 

uvědomil jsem si:  „tyjo, dyť já ho možná znám, já ho mohl třeba kdysi potkávat,“  takže 

k tomu tématu máte blíž. A jak jste už v tom svém městě nebo okolí, tak se dozvíte i věci, 

které byste se normálně nedozvěděl. Takhle se třeba zeptám, zajdu do hospody, a dozvím se 

řadu věcí. A on se zrovna rozváděl s manželkou, což byla hrozně cenná informace. Stala se 

totiž  taková věc, že v průběhu práce  na tomto případu, aniž bych já ji vyhledával,  tak  ona 

sama si mě nakonec našla. Tehdy už totiž vyšlo několik článků, kde se řešil detektiv Pertlíček, 

a ona když to viděla, tak si řekla, že mě najde, že mě třeba totiž taky zná, a tohle to hrozně 

urychlilo v tom smyslu, že mi vlastně věřila. A začala mi vyprávět o tom, co si s ním prožila, 

že on ji čas od času zatáhnul do nějaké sledovací operace, a tak vlastně byla přímý svědek. 

Zatímco oni dotazy směřující tímto směrem veřejně popírali. Pertlíček vůbec pro  ABL 

sledovat neměl, apod. Bárta i Radek John, kterého měli ve vládě jako ministra vnitra, říkali: 

„Kmenta lže, Mladá fronta si to vymýšlí!“ Nečas jako premiér zdůrazňoval, že kdyby to byla 

pravda, tak by nemohli být ve vládě, protože to bylo krutě neetické. Ta ženská pro mne ale 

byla živoucí důkaz. No a potom nám dokonce donesla finanční výpisy, které pomohly 

nastartovat druhou nebo třetí fázi sběru důkazů, které vyústily v závěrečné usvědčení Věcí 
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Veřejných. Ti na základě informací, které my jsme přinesli, pak museli odejít z vlády. Nebýt 

toho, že tam probíhal  nějaký spor manželů, tak možná bychom se k těm informacím ani 

nedostali, a možná by ta kauza skončila velmi brzy. Ve státní správě, v politice, v byznysu – 

je to pořád o chlapech a ženských, a já jsem vždycky s tímhle fenoménem pracoval  nechytl 

jsem se toho ve smyslu bulváru, ale ani jsem to automaticky za bulvár neoznačil a nešel od 

toho. K tomu mne vedla novinářská zkušenost. Nesmíte se nechat zastrašit nebo odradit tím, 

že je to osobní téma. Když řešíte tak brutální věci, jako je korupce v řádu desítek milionů, či 

začlenění do podsvětí nějakého politika či úředníka, tak musíte přemýšlet novinářsky jinak, a 

více odhrnout tu oponu, a přemýšlet,  jak  se  k tomu cíli dostat. My, jako investigativní 

novináři, musíme při práci strhnout  deset  opon, než se dostaneme k tomu,  co  je  za  tou 

poslední oponou.  A ta je někdy nemožné odhrnout, a je potřeba podívat se na to z druhé 

strany a z jiného úhlu pohledu. A to je to, že se nesmíte nechat zastavit, nedat se odbýt, nebát 

se. Podívat se na to, zda tam není nějaký spor, a když ano, tak se setkat s tou paní, či pánem a 

zkusit si s nimi promluvit. To se pak samozřejmě nepublikuje do novin, jejich věcný spor není 

veřejným zájmem, ale pro pochopení té kauzy je to důležité. Tohle je ale asi tak deset procent 

práce investigativního novináře, ale  když Vás zajímá ta psychologická stránka, tak tohle  je 

pro práci se zdroji významné. 

Myslíte, že jste se naučil lépe oddělovat práci a volný čas, pokud tedy máte vůbec tu potřebu? 

Já jsem za ta léta došel k nějakému zlatému střednímu řešení, že to nemůžete úplně vzdát 

nebo hodit za hlavu ve tři hodiny odpoledne a jít si dělat, co chcete. Já jsem vždycky záviděl 

kamarádům, které jsem viděl na srazech ze základky nebo z vysoké školy. Když jsem 

poslouchal ten jejich život,  tak oni měli úplně jiné priority a jiný životní standard –  já jsem 

úplně zíral –  ve dvě hodiny konec, a potom už řeší jenom zábavu, respektive sport nebo 

koukání na ten sport v televizi,  nebo  jdou do hospody. Já jsem jim říkal, že jim závidím. 

Pohoda, oni vlastně žili v naprosté pohodě, nestresovali se, a já jsem si najednou říkal: „ty jo, 

já žiju úplně šílenej život“. Oni mi na to říkali, že mé povolání má také něco do sebe – jsem 

vidět, jsem slavný, jsem něco. Ale ono se to takhle poměřovat úplně nedá. Já jsem možná 

extrémně vidět díky těm knížkám a filmům, co byly podle knih natočeny. Jinak je to normální 

profese. 

A jak to vidíte Vy? Jste sám spokojený? 

Dennodenně nemůžete být šťastný z toho, co děláte. Někdy to přijde a občas tu malou 

frustraci zažijete, pak ji zaženete, a jede se dál. Vždycky z devadesáti procent vítězí to být tím 
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novinářem bez ohledu na to, co to obnáší. Tohle jsem si vybral a baví mě to, a tak si musí 

člověk odpustit to, že nebude žít život jiného typu, byť se to může zdát, že je to fajn. Je ale 

možné, že by mě to ani nebavilo, že se svým přístupem k věci a povahou bych byl nešťastný v 

roli těch kamarádů. Je ale fakt, že si musíte udělat režim ve smyslu vyspat se a odpočinout. 

Tělo máte jenom jedno, a když to přeženete, tak můžete skončit na psychiatrii. Takže jsem 

začal, možná až po nějakých dvaceti letech – to je hrozný, co jsem vlastně zažíval – no ale až 

po nějakých dvaceti letech, jsem nastolil řád. Zamiloval jsem se do hrozně dlouhých 

procházek. Ačkoliv jsem nemohl začít sportovat na původní úrovni, tak procházky se pro mne 

staly únikem z reality a regenerací těla i mysli. Chodil jsem celé hodiny, a pak jsem to dotáhl 

do takové úrovně, že jsem začal chodit tak rychle, že je to skoro takový indiánský běh  chvíli 

jdu a chvíli skoro běžím. Tohle mi hrozně pomohlo. Pak  jsem  si uvědomil, že si nesmím 

nechat utéct život mezi prsty, protože nesmím dělat jen tu práci, protože pak budu nešťastný. 

Já mám dvě děti, a když jsem začínal s novinařinou, tak se brzy narodily, a to období, kdy o 

ně manželka pečovala, tak já jsem pomáhal, seč to šlo, a snažil jsem se starat. Já mám moc 

rád děti, jak svoje, tak obecně všechny, ale když jsem slíbil, že něco odevzdám nebo, že budu 

v redakci, tak to jinak to nešlo. Ještě  v té době  nebyly sociální sítě, mobily  nebyly  tak 

rozvinuté, a Vy jste tam fyzicky musel být. Víkendy jsem byl doma víc, než v práci. Ale taky 

někdy ne, a vracel jsem se pozdě. To jsem si uvědomil, že ubližuju jak sobě, tak té rodině. 

Hrozně mi pomohlo, když v roce 2013 ovládl Andrej Babiš Mafru. Pro mne to bylo na jednu 

stranu vysvobození, Co si budeme povídat, když děláte několik let zpravodajství, tak Vás to 

semele. Také chcete mít nějaký vývoj – buď jste kariérista, a chcete být šéfredaktorem – to já 

nikdy nechtěl, protože mne úředničina v rámci porad nikdy nebavila. Já se našel v knížkách, a 

šel jsem si cestou investigativního novináře. Někdo z toho řemesla odejde třeba po dvaceti 

letech a dělá něco jiného. Já jsem věděl, že k tomu nějak směřuju. Od běžného zpravodajství 

jsem  se  odklonil  v letech 2005 až 2008, protože jsem se už hodně věnoval těm knížkám a 

zároveň jsem se ponořil do případu Mrázka natolik, že jsem v té redakci měl takové 

výsadnější postavení, že jsem dostával na  články víc času, protože jsem byl takový 

investigativec, ale pořád v rámci reportérského režimu každodenních článků a tiskovek. 

V tom jsem fungoval také, ale zároveň jsem se v tomhle posunul a zhruba v roce 2009 jsme 

v MFD vytvořili speciální oddělení, které bylo oddělené od zbytku redakce, a to investigativní 

oddělení o zhruba čtyřech lidech. To už jsme měli upravené časové podmínky, že jsme nebyli 

nuceni dennodenně něco odevzdávat, a měli jsme více času sbírat data a pak třeba jednou za 

tři týdny napsat rozsáhlou reportáž, která vzbudila nějakou pozornost. To pro mne bylo 

skvělé, to bylo východisko ze stavu neustálého stresu dennodenní práce, který mne ničil. 
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Přirovnal by ho asi k postupné rakovině. A ten rok 2013 mne vlastně vysvobodil tím, že mne 

hodil do toho levelu: „hele, pojď tu práci dělat úplně jinak, budeš tady v měsíčníku, budeš si 

dělat svoje knížky, budeš to dělat s větší pohodou, a budeš mít čas i na rodinu.“ A od roku 

2013 jsem prožíval taková vnitřní dramata, že jsem byl víc s rodinou, ale bohužel to nevrátíte 

–  vidíte ty děti, když už jsou starší, a ne ty malé. Já si to  neuvěřitelně užíval, já jsem byl 

neskutečně šťastný, že obě děti u nás doma  zůstaly až donedávna,  až do nějakých 

čtyřiadvaceti, kdy se osamostatnily. Někdy se to stane, že děti odejdou ve dvaceti, ale mně 

kdyby se to stalo, tak bych byl vlastně v pytli, protože bych si těch dětí už v životě neužil. Pro 

mne to bylo obrovské štěstí, protože já se zklidnil a více začal nasávat tu atmosféru rodiny. 

Tohle byla šťastná doba mého života, že  jsem se mohl věnovat i rodině,  dětem. Takže 

všechno zlé je pro něco dobré – Babiš sice zmršil noviny a politiku tím, co udělal, ale já se 

vydal na cestu, o které jsem vlastně snil. Mohl jsem to udělat dříve a razantněji, ale okolnosti 

mne k tomu nenutily. Ale pomohl jsem si. Myslím, že už nejsem pod takovým presem, jako 

jsem býval v deníku. I když jsem i teď pod velkým tlakem, snáze se s tím vyrovnám.  

Takže za největší problém považujete ten časový pres, takový tlak na rychlost? 

Ano, na rychlost, přesnost, profesionalitu. Pořád se na Vás kladou obrovské nároky, a vy to 

musíte splňovat ne jednou za měsíc, ale dennodenně…možná každý půlden.  Víte, co bylo 

vždycky nejhorší? Že se prostě vyšťavíte, dva dny nebo den, honíte se celou dobu za nějakou 

informací, kterou Vám nikdo nechce říct, a pak „jó, už mám nějaký dokument, o který se 

můžeme opřít, dáme to do novin“,  teď uzávěrka –  Vám se to podaří, už to stíháte,  všichni 

Vám dýchají za krkem, editor volá, ať už mu to pošlu sepsané, chci to ještě vyšperkovat, ale 

nakonec odevzdávám, uleví se mi, a na to mně ještě šéf pochválí. Jdete domů, vyspíte se, 

přijdete ráno, v 10 hodin je porada, tak se zhodnotí noviny: šéfredaktor řekne „dobrý, dobrý, 

to bylo fajn, a vyrábíme dnešek, takže Jardo, co dáš? Co bude?“ Takže nemáte ani čas užít si 

těch pět minut slávy, jste v neustálém tlaku vykonávat nějakou činnost – a tu dobrou, a ještě 

lepší, a ještě lepší… Řada novinářů z toho běžného provozu odpadnou, a je tam velká 

fluktuace i z toho důvodu, že nevydrží ten tlak, ale nedivím se – je to fakt síla, někdy si říkám, 

že jsem byl na hranici lidských možností.  

A co je ten hlavní cíl, odvést dobrou práci, nebo jaká je Vaše hlavní motivace? 

To je asi nějaký mix, všechno dohromady, protože vy do toho jdete, protože to máte rád, je to 

pestré a zajímavé, a jak si lámete hlavu s těmi informacemi, tak máte radost, že jste na něco 

přišel. V tu chvíli Vás to uspokojuje –  já jsem tady něco rozklíčoval, a oni Vás za to ještě 



21 
 

chválí, a ještě za to dostáváte peníze. Ale pak se dostanete do toho kolečka, kdy si musíte 

neustále v hlavě tvořit nějaké úsekové cíle. Já to až dneska hodnotím, že jsem si to takhle 

dával. Začalo to někdy v devadesátém třetím roce, kdy jsem byl asi půl roku v Mladé frontě, a 

dostal jsem se ke kauze Pouštní horečka. Té jsem se začal věnovat opravdu intenzivně, a dělal 

jsem na ní přes dva roky, hrozně mě to bavilo. Byli tady kvůli tomu i Američani, byla to 

závažná kauza týkající se amerických vojáků v Perském zálivu. Mělo to tedy ohromnou 

odezvu a pro mne to byla prestiž, že jsem něco dokázal.  Já jsem vlastně na začátku té 

novinařiny šel cestou investigativní žurnalistiky, a aniž bych to možná tušil, tak jsem 

pokládal, s mnoha dalšími, základní kameny novodobé investigativní žurnalistiky  v České 

republice. Někdy pak v roce devadesát sedm, když už to bylo za námi, tak jsem si řekl, že 

bych o tom napsal knížku. To byl takový dílčí cíl, který jsem si před sebe postavil, že to chci 

dokončit,  a tuto kauzu takto uzavřít. Systematicky jsem na tom pracoval,  a  v devadesátém 

devátém ta knížka vyšla. Pak mi hrozně pomohlo, že jsem dostal možnost odcestovat na 

měsíc a půl do Spojených států na stáž investigativní žurnalistiky, a to byl pro mě odrazový 

můstek, jak skočit někam dál v tom svém profesním životě. Tam jsem našel tu vnitřní jistotu, 

že dělám tu práci správně. Uvědomil jsem si třeba zpětně, kdy jsem se měl jak zachovat, a já 

se bál, že by to bylo proti etice, zatímco v Americe je veřejný zájem hlavní. Tam je to 

rozvinutější, o mnoho let napřed. Mně to pomohlo vnitřně být si více jistý… 

Možná nějaká profesní sounáležitost? 

Ano, je to tak. A když jsem se vrátil, tak jsem si uvědomil, že chci být pořád novinář, a že mě 

to prostě baví.  U nás v České republice jsme to všechno měli hodně zrychlené. Já byl po 

třech, čtyřech letech praxe, řekněme hodně cenný novinář v investigativní branži, zatímco v té 

Americe moji partneři na té stáži byli lidi ověnčení cenami, takoví borci, kterým bylo padesát, 

a  trvalo jim, než se mohli vypracovat. Tady jsme byli šťastní, že je  demokracie,  a  že se 

všechno mění, a zároveň jsme se to neměli od koho učit, protože  novinářská branže byla 

vylidněná, a přicházeli mladí lidé, protože ti starší sloužili něčemu jinému. Takže já tam viděl 

i v tomto duchu, že to povolání je krásné. Tam jsem vlastně viděl to, co způsobilo takový můj 

kvalitativní posun, že jeden novinářský borec s třicetiletou praxí, se kterým jsme tam strávili 

nějaký čas, s rutinní novinařinou bouchnul, a řekl si, že bude mít svojí vlastní, malinkou 

redakci, se kterou bude vydávat knížky. To pro mne byla pecka, řekl jsem si, že to chci, a zase 

jsem  si  z toho udělal mezičlánek. A tak to samo přišlo, že jsem začal pracovat na těch 

knížkách, a pomohlo mi to osvobodit se i finančně od té redakce. Já s tím v hlavě pracoval 

dlouho, chtěl jsem být svobodný novinář, ale ty šrouby ve společnosti se postupně utahovaly 
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ve smyslu, že už to nebyla ta devadesátá léta, kdy vlastníci nebyli zahraniční, co sem přišli ze 

Západu   nešlo jim politiku, a starali se o byznys. To postupně vyprchávalo. Mladá fronta 

DNES byl dlouho takový ostrov svobody, kde jsme skutečně mohli pracovat zcela svobodně 

na tom, co bylo pro společnost cenné a důležité. Každá redakce si nemůže dovolit mít tým 

čtyř lidí, kteří budou vydávat něco jednou za tři týdny, tam prostě potřebují továrnu na 

dennodenní práci. My byli výjimeční tím, že tu ten prostor byl, a zároveň se ta utvořila skvělá 

parta lidí, která tomu propadla. Jestli Vy se na mě díváte, že já jsem posedlý tou prací, tak si 

představte, že Mladá fronta DNES  v době, kdy tam nebyl Andrej Babiš, tak nás tam bylo 

třeba dvacet takhle posedlých…Jak jsem ale potom viděl, jak se to vyvíjí ve společnosti, tak 

jsem si říkal, že se to vydávání knížek třeba bude hodit, a že třeba někdy opravdu seknu s tím 

běžným reportérským životem. Měl jsem tam takový sen odejít z „Fronty“,  ale  kdyby  tam 

nebyl Babiš, a bylo tam pořád to svobodné prostředí a život, tak já bych byl nejšťastnější. Byl 

bych  externí spolupracovník, který píše knížky, a zároveň dává exkluzivní informace do 

tohoto média, které jsem respektoval. Do toho ale přišel ten Babiš, a já to nakonec udělal 

takhle naostro, ale stejně jsem k tomu směřoval. Vy se formujete podle událostí, které 

zažíváte.  Nevím, jestli znáte ty filmy o Básnících… tam jeden kamarád toho básníka se 

oženil, a maloval si, kdy bude dovolená v Chorvatsku, kdy bude první dítě,… tak ten graf, co 

Vás v životě čeká, si absolutně nemůžete naplánovat,  si myslím. Můžete  si klást  ty 

dlouhodobé a krátkodobé cíle, ale stejně nevíte, kam Vás to vyvrhne, a co budete dělat. 

Hlavní je, že musíte být šťastný z toho, co děláte. Takže vlastně, jak jste mě takhle rozebrala, 

tak já jsem šťastný člověk. Akorát kdybych se tehdy více staral o tu rodinu, když byly děti 

ještě malé, to bych byl úplně nejšťastnější. Zase jsem si na druhou stranu zajistil svobodu,  i 

ekonomickou, díky těm knížkám.  Zároveň jsem dal té rodině takový vklad, že  můžeme žít 

život, jaký nemůže žít každý. Ekonomická soběstačnost nám dává to, že jsem si mohl dovolit 

koupit byt, ve kterém dneska žije můj syn. Dneska ti mladí jsou rádi, že jsou rádi. Každý ten 

start do života má jiný. Minus, že jsem nebyl úplně pořád doma, je vyvážený tím, že jsem té 

rodině pomohl zase nějak jinak. Teď si uvědomuji: my  se  tu  –  během rozhovoru –  vlastně 

bavíme více o rodině, než o práci… 

Rád bych ještě zmínil jedno téma: nová generace v novinařině. Jak jsem již řekl, že jak jsem 

cítil, jak  to jde ve společnosti do kopru s těmi velkými redakcemi, tak mě  to mrzelo. Velké 

redakce generují nové a nové novináře, kteří jsou potřeba ve svobodném světě, aby vytvářeli 

potřebný tlak na politiky. Co se tedy teď naučíte v oligarchické Mafře? Nesmíte se dotknout 

politiky nebo vůbec Andreje Babiše. Takže tam se hrozně jako mladý zkazíte. Já jsem navíc 
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mluvil s různými studenty žurnalistiky, kteří byli hrozně šikovní, ale de facto neměli kam, jít, 

protože skutečně dobrých médií je málo. Doporučil bych Deník N, iRozhlas, Českou televizi, 

TV  Seznam  –  tam  to  docela  funguje,  a  jsou  to slušné redakce… My jsme malá redakce, a 

nemůžeme si dovolit zaměstnávat dalších deset mladých novinářů, ač bych hrozně rád. Tak 

mě napadlo,  a  je  to  mimochodem  další z mých takových cílů, že zkusím najít mladé 

novináře…ono to má i svoje praktické důvody, protože já zaprvé jezdím hodně po Čechách na 

besedy se svými knížkami, což mne hodně zaměstnává, na druhou stranu je to skvělé, a lidi 

jsou rádi, že můžou probrat politiku, a vy jste víc vidět, jako profesionální spisovatel. K tomu 

jsem cítil, že si musím budovat nějaké spolupracovníky, protože já si nemohu říct někomu 

tady  z redakce, aby se mnou něco dělali třeba ve třech. To by šéfredaktor neměl  co  vydat, 

protože oni mají také mraky práce, a dělají jinak laděné články a reportáže. Takhle by mne to 

vedlo, že bych se věnoval jen knížkám, a jen občasnému psaní pro Reportér, což bych nechtěl, 

protože Reportér je moje srdeční záležitost. Tak jsem si řekl, že zkusím zabít dvě mouchy 

jednou ranou – najdu mladé novináře, kteří budou šikovní, a kterým já de facto usnadním tu 

práci, že jim přesně řeknu, co by měli udělat, kam zajít, a naučím je zároveň i psát, nebo spíše 

ten přístup k práci. Mně to usnadní život, pomůže to Reportérovi, a za druhé mám ten dobrý 

pocit, že vychovávám novou generaci, byť to nejsou desítky, ale zatím třeba jenom tři. A 

tenhle projekt  jsem nazval  Odložené případy, kde se budeme vracet k případům, které jsou 

zajímavé z mnoha různých důvodů, jdeme v nich třeba dvacet let zpátky, a zkusíme rozkrýt 

motivy. Prvním, koho jsem takhle zaangažoval, byla moje dcera, která nestuduje žurnalistiku, 

ale zrovna dokončila historickoliterární studia. Ačkoliv má ohromný talent na psaní, tak jak 

rostla, měla stále větší obavy z toho, co jsem dělal, protože viděla, jaká to má negativa,  jak 

jste pod tlakem, obavy, vraždy, mafie. Já jí pořád uklidňuji, že novinařina není jen o vraždách, 

že by nemusela dělat to, co já. „Můžeš třeba dělat rozhovory“…tady v Reportéru máme sto 

dvacet stránek, a tam nejsou jenom ty krvelačné věci, ale vlastně polovina věcí jsou krásné 

příběhy. Na světě se dějí hezké věci.  Někdo překoná závažnou nemoc, nebo se mu podaří 

nějaký vynález, jsou to krásné příběhy. Na tomhle mém projektu Odložené případy vidím, jak 

mě ta práce s mladými lidmi baví, ačkoliv mi to bere více času, než jsem předpokládal. Je 

skvělé vidět, že to má smysl. 

Takže jste se vlastně vrátil kruhem k pedagogické činnosti. 

Přesně! Vidíte to, mně to zase nedošlo. Já si musím občas popovídat s nějakým psychologem. 

Ale tak já se chovám, jak to cítím. To vždycky říkám i svým studentům: nechovejte se tak, že 

byste to odkoukali od nějakého akčního hrdiny, nebo že byste to vyčetli v nějakém románu. 
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Chovejte  se  jako  vy,  tu  osobnost  si  zachovejte. Samozřejmě musíte být slušný, v rámci 

pravidel, ale chovejte se úplně normálně. Člověk na začátku třeba bude mít problém 

formulovat nějakou myšlenku…já bych třeba vůbec nemohl chodit do televize, protože 

rozhazuji rukama, a ani by mě to nebavilo být profesionální moderátor. Každý má svoje 

limity, ale buďte prostě svůj. A to se mi vyplatilo vždycky, být přirozený. 

Já se Vás zrovna chtěla zeptat, co byste doporučil mladým lidem, tak jste to krásně uzavřel. 

Sebevědomí, ne nezdravé samozřejmě. A nebát se.   

 

 

 

 


