
 

76 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Rozhovor se Zdeňkem Velíškem, 2019 (text). 

Příloha č. 2: Rozhovor s Antonínem Mittelbachem, 2021 (text).  

Příloha č. 3: Příloha Televizních novin, ČST 1. 8. 1968 (screenshot). 

Příloha č. 4: Příloha Televizních novin, ČST 8. 12. 1968 (screenshot). 

Příloha č. 5: Košilka k televiznímu šotu, ČST 18. 6. 1968 (scan).  

Příloha č. 6: Košilka k televiznímu šotu, ČST 20. 6. 1968 (scan).  

Příloha č. 7: Košilka k televiznímu šotu, ČST 12. 2. 1969 (scan).  

Příloha č. 8: Košilka k televiznímu šotu, ČST 5. 10. 1970 (scan).  

Příloha č. 9: Události, komentáře, ČST 2. 8. 1990 (screenshot).  

Příloha č. 10: Rozhovor s Mitterrandem, Deník ČST 12. 9. 1990 (screenshot).   

Příloha č. 11: Rozhovor s dánskou královnou, ČST 10. 10. 1994 (screenshot).   

Příloha č. 12: Rozhovor s Chiracem, ČT 1. 4. 1997 (screenshot). 

Příloha č. 13: Evropská mozaika, ČT 15. 4. 2002 (screenshot). 

Příloha č. 14: Události, ČT 15. 7. 2002 (screenshot). 

Příloha č. 15: Evropské fórum, ČT 4. 2. 2003 (screenshot). 

Příloha č. 16: Evropské události, ČT 5. 11. 2005 (screenshot). 

 

  



 

77 

Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rozhovor se Zdeňkem Velíškem, 2019 (text). 

 

Jak vypadala vaše práce v OIRT? 

Měl jsem tam na starost výměnu zpravodajských televizních šotů, což mě hodně přiblížilo 

ke zpravodajství, které jsem vždy toužil dělat. Překládal jsem texty nejen do češtiny a pro 

Československou televizi, ale také třeba do němčiny. Zároveň jsem nechtěl být jenom 

prostředníkem, po kterém televizní šoty někdo dodělává. Sám jsem chtěl dělat 

zpravodajství, tak jsem se začal ucházet o místo v Československé televizi, kam jsem se 

dostal až v roce 68. 

 

Co vám práce v České televizi dala a dává?  

Rozhodně mi spíš dala, než dává. Teď se to televizi pokouším vracet. Především mi dala 

rozhled po světě, zejména evropském. Když pominu období, kdy jsem do televize 

vklouznul na chvíli v roce 68, tak od ledna 1990 jsem chtěl, aby moje práce byla skutečně 

přínosem. Proto jsem nastoupil do zahraničního zpravodajství, kam jsem vždycky chtěl. 

Nejdřív jsem navštěvoval španělsky mluvící kus světa a využíval znalost španělštiny. 

Velmi brzy ale televize zjistila, že potřebuje spíš mou znalost francouzštiny, protože 

španělština je u nás bohužel pro zpravodajské potřeby spíše okrajová.  

Po nástupu do televize jsem jezdil po celém širém světě, než abych seděl u stolu a psal 

komentáře. Musel jsem se hodně naučit, každou chvíli někdo vyvinul jiný software, jiný 

operační systém… A učím se stále, protože technický pokrok nekončí ani teď.  

 

Nepřipadala vám televizní práce po tolika letech někdy stereotypní? 

Rozhodně ne! (smích) Někomu může připadat stereotypní, když tam přijde v poledne a do 

večera musí zpracovat dva tři příspěvky do televizního zpravodajství. Ale já jsem naštěstí 

většinou dělal práci pro televizi v rozmanitějších podmínkách. Když to vezmu od počátku, 

tak v roce šedesátém osmém to bylo spíš malé dobrodružství než velká rutina. Po 
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srpnových událostech jsem v televizi strávil ještě nějakou dobu, ale rutina se z toho 

nestihla stát.  

Po sametové revoluci jsem všechno odložil a šel jsem pracovat zpátky do televize, když mi 

to tehdy v 68. roce na moc dlouho nevyšlo. Po nástupu do zahraniční rubriky jsem se 

hodně snažil a na nějaký čas se mi podařilo usadit i na křeslo vedoucího zahraniční 

rubriky. Dnes je to zahraniční redakce. Ale řekl bych, že je škoda, že jsme opustili slovo 

rubrika. Nebral jsem to jako šéfování, ale jako týmovou spolupráci několika málo lidí, kdy 

jsem vymýšlel, co se bude dělat a jakým tématům se budeme věnovat. Když například 

přijela diplomatická návštěva do Prahy, na schůzích naší rubriky jsem nadhodil: „Kdo to 

půjde udělat?“ Většinou nastalo mlčení, a tak jsem sám vyrazil takříkajíc na plac. Mým 

nadřízeným se to ale nelíbilo, protože to podle nich nevedlo k efektivní práci. Nakonec 

jsem místo s radostí opustil a šel se naplno věnovat reportérské práci. Uvědomil jsem si, že 

to je to, co chci skutečně dělat – být v terénu.  

 

Najde se osobnost, s níž jste nedělal rozhovor, ale chtěl byste? 

S prezidentem Macronem. Je to jediný francouzský prezident, se kterým jsem od svého 

nástupu do televize, a od prezidentského období Mitterrandem počínaje, nedělal rozhovor.  

 

Jak jste se z redaktorské pozice přesunul do role komentátora? 

Byl to přirozený proces, i vzhledem k mému věku, kdy jsem nemohl neustále vyjíždět točit 

reportáže. Především jsem ale ke komentování dospěl na základě všech svých předchozích 

zkušeností, které jsem nasbíral – v televizní etapě svého života i v té překladatelské. Obě 

řemesla od sebe naštěstí nebyla příliš vzdálená, abych je nemohl zkombinovat a přidat 

nové zkušenosti. Práce komentátora však není časově jednoduchá. Každý den sleduji 

zpravodajství zahraničních médií a agentur a každý týden přemýšlím nad novým tématem 

pro Horizont. 

 

Jak byste popsal spolupráci s kameramanem a přítelem Antonínem Mittelbachem? 

Myslím, že o Tondovi by se dal napsat lepší životopis než o mně. (smích) Tonda byl 

a doteď je jedním z nejschopnějších kameramanů, kteří svoje řemeslo berou zodpovědně 
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a umějí ho. Najezdili jsme spolu po Evropě tisíce kilometrů a potřeboval jsem vedle sebe 

mít intelektuální společnost. Navíc Tonda po pár dnech strávených se mnou v terénu velice 

rychle a správně pochopil, o co mi v práci jde, čeho je potřeba si všímat. Snažil jsem se, 

abychom spolupracovali jako jednotný tým, kdy na výsledku mají oba stejnou zásluhu.   

 

Jak vás vzájemná spolupráce obohatila? 

Díky kameramanům a práci s obrazem jsem se naučil svět vidět a pochopil jsem, že 

potřebuji obraz, záběry z kamery k tomu, abych dokázal v televizi něco říct. Jinak bych 

mohl chodit říkat komentáře jen do rozhlasu. Ale tam už to ani neumím tak dobře jako 

v televizi, protože vím, že v televizi mám k ruce bezvadné lidi, kteří vědí, co chci na 

obrázcích mít.  

 

Teď vám položím otázku na tělo. V čem vy sám vidíte svůj přínos televizní 

žurnalistice?  

Zejména v tom, že jsem jako reportér přinášel témata, která tam do té doby nebyla. A jsou 

to témata, která jsou do dnes nesmírně živá. Témata menšin, přistěhovalců, chudinských a 

přistěhovaleckých čtvrtí, témata společného sžívání různých etnik a menšin. Osobně si 

myslím, že jsem ale selhal v tom, že se mi nepodařilo přesvědčit českou veřejnost, že 

nemusí být etnicky čistá. Kdyby naopak měla zkušenosti s jinými etniky, byla by o to 

bohatší. A řekl bych, že by byla i více civilizovaná a přístupná dialogu. Od druhé světové 

války jsme v podstatě žili uzavřeni bez možnosti poznávat svět a jiné kultury a ten časový 

dluh jsme ještě nedohnali. 

 

Jako tlumočník jste vyjížděl hlavně do Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky. Když jste 

po roce 1990 mohl začít objevovat celou Evropu, jak na vás působila? 

Evropa se mi zpočátku zdála jako zamračená země. V kontrastu s barevností domů, 

usměvavou náladou a výrazným oblečením obyvatel Brazílie nebo Venezuely na mě 

Evropané působili ustaraně... Měl jsem pocit, že vyspělá evropská společnost neumí 

naplno využít svých možností, času a svobody. Zároveň jsem ale viděl, jak Evropané umějí 

tvrdě pracovat, i na sobě, v čemž jsme odlišní od jiných kultur.  
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Co pro vás znamená Francie a chtěl jste tam někdy žít? 

Francie je pro mě laboratoř. Laboratoř, ve které zkoumám, jak to v Evropě kolem nás 

chodí, protože ve Francii je neustále živo. Kromě toho umím francouzsky a také čerpám ze 

všech možných francouzských materiálů, protože je mi ta řeč nejbližší. 

Ale žít bych tam nechtěl, respektive nikde jinde na světě. Jsem jaksi podivně zakotvený 

v naší zemi. Nicméně ve Francii dva roky vyučovala češtinu na Sorbonně moje choť. 

Takže jsem tam za ní na nějakou dobu vyrazil, což byl můj nejdelší pobyt ve Francii a byl 

pro mě poučný. A kromě toho jsem do Francie jako novinář jezdil až do svých 83 let.  

 

(zdroj: archiv autorky, výběr z osobních rozhovorů z roku 2019)  
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Příloha č. 2: Rozhovor s Antonínem Mittelbachem, 2021 (text). 

 

Co se vám jako první vybaví, když se řekne Zdeněk Velíšek? 

Osobnost, učitel, táta, děda, kamarád. Člověk, který mě naučil se rozhlížet po světě. Dal mi 

strašně moc, neumím to popsat.  

 

Jak byste ho charakterizoval osobně jako člověka a profesně jako novináře? 

Jako novináře… to mi nenáleží. Zdeněk je člověk, který v novinařině a ve filologii něco 

znamenal. Mrzí mě, že kvalitní čeština zanikla v televizi skoro s ním. Dneska už redaktoři 

nemluví tak, jak to dokázal on. Když něco vyprávěl anebo napsal, tak to mělo noblesu, 

vždycky v tom byla noblesa.  

 

Pamatujete si, za jakých okolností jste se poznali? 

Úplně přesně. Zdeněk měl totiž své tři dvorní kameramany – přede mnou byl 

šéfkameraman Erasmus de Rossi, se kterým by se nerozešel, kdyby byl Erasmus těžce 

neonemocněl. Musel Zdeňka někomu předat, protože je to svérázná osobnost. Takže 

jednou za mnou přišel a říkal, že neumím moc točit, ale jsem zase takový vesnický 

chasník, který se mu bude starat o kufr a hůlku. (smích) Zdeněk chodí o holi a svoje hůlky 

roztržitě různě nechával a hodně jich poztrácel. Po roce 1999 jsme spolu projeli celý svět a 

hlavně Francii. Tam jsme jezdili nejvíc, s přestávkami skoro deset let. Každý měsíc tak 

čtrnáct dní až tři neděle. 

 

Na jakou společnou práci, reportážní cesty nejradši vzpomínáte? 

Na všechny. Protože my jsme měli ještě jednoho kolegu Jardu Trnku, technika zvuku, 

a byli jsme taková nerozlučná trojka. Nikdy jsme se nepohádali, a to je při práci v televizi 

hodně vzácné. V televizi jinak fungují zvláštní vztahy mezi redaktorem a kameramanem, 

mezi technikem a kameramanem nebo redaktorem. My jsme byli vážně výjimečná trojka. 

Na Kavčích horách ve zpravodajství je bufet a vitrína a říkali nám, že nás tři by tam měli 

dát jako voskové, protože jsme vzor toho, jak se mají lidi k sobě chovat. 
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Při natáčení reportáží jste se kolikrát dostali do poměrně nebezpečných oblastí, např. 

sídlištních ghett na francouzských předměstích. Neměl jste někdy obavy? 

Já jsem se k tomu stavěl, jako by se nic nedělo. Když něco Zdeněk chtěl, já to udělal. 

Nikdy mě nenapadlo, že by nám mohl někdo něco ukrást. I když se stalo, že nám ve 

Francii ukradli kameru a další věci… Ale Zdeněk byl vždy nadčasový a měl nadhled, pro 

mě to byl pan Velíšek, pan někdo. Když jsme začínali ve Francii, to rád vyprávím starým, 

mladým, modrým i zeleným…, všichni spolu leželi v parku a bylo to úžasné! Francie pro 

mě byla vzorem vzájemného soužití. Od té doby se ale hodně změnilo, na celém světě.  

 

Když vám pan Velíšek řekl o soukromém nápadu jet během uprchlické krize v roce 

2016 mapovat přijetí imigrantů v Rakousku, Německu a Francii pro svou knihu, jak 

jste na nabídku reagoval? 

Neřekl jsem nic. Bral jsem to jako povinnost. Dělali jsme to ve volném čase a zadarmo. 

Ale jak už jsem řekl, jsme kamarádi a já si ho nesmírně vážím, takže když mi kamarád 

řekne „pojeď mi něco pomoct udělat na chalupu“, tak to uděláte. Jen místo na chalupu 

jsem jel tehdy točit a fotit do Rakouska. Televize z toho používá pětiminutový sestřih, 

který jsme sestříhali v mém malém studiu, a nikdy mě nenapadlo, že bych za to chtěl 

nějaké peníze. Záběry z té cesty se ještě použily v upoutávce pro knížku. Velkou chybou 

v televizi bylo, že jsme na cestách nikdy nefotografovali, jen točili na kameru. Ani ve 

Francii, ani nikde jinde ve světě. Do té knížky nám potom chyběly obrázky z jiných zemí, 

protože to nebylo jenom o Rakousku, bylo to o Evropě, o uprchlících… Nedávno jsme se 

spolu potkali a posteskli si nad těmi chybějícími fotkami. 

 

V čem podle vás spočívá přínos Zdeňka Velíška televizní žurnalistice? 

V jeho osobnosti, jazyce, skladbě vět, vyjadřování, výslovnosti. Při jednom setkání s naší 

známou se s ní bavil perfektní španělštinou a stále mluví dokonale několika dalšími cizími 

jazyky. Kdybych ho neznal, tak bych takhle hezkou češtinou nikdy nemluvil. Zdeněk mě 

hodně naučil, je to výjimečný člověk.  

(zdroj: archiv autorky, osobní rozhovor z července 2021)  
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Příloha č. 3: Příloha Televizních novin, ČST 1. 8. 1968 (screenshot). 

Rozhovor s členem bělehradské delegace z Jugoslávie. 

 

 
(zdroj: archiv ČT) 

 

 

Příloha č. 4: Příloha Televizních novin, ČST 8. 12. 1968 (screenshot). 

Rozhovor s francouzským režisérem Claudem Lelouchem.  

 
(zdroj: archiv ČT)  
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Příloha č. 5: Košilka k televiznímu šotu, ČST 18. 6. 1968 (scan).  

 

(zdroj: spisový archiv ČT)  
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Příloha č. 6: Košilka k televiznímu šotu, ČST 20. 6. 1968 (scan).  

 

(zdroj: spisový archiv ČT)  
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Příloha č. 7: Košilka k televiznímu šotu, ČST 12. 2. 1969 (scan).  
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(zdroj: spisový archiv ČT)  
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Příloha č. 8: Košilka k televiznímu šotu, ČST 5. 10. 1970 (scan).  
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(zdroj: spisový archiv ČT)  
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Příloha č. 9: Události, komentáře, ČST 2. 8. 1990 (screenshot).  

 

(zdroj: archiv ČT) 

 

Příloha č. 10: Rozhovor s Mitterrandem, Deník ČST 12. 9. 1990 (screenshot).   

 

(zdroj: archiv ČT) 
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Příloha č. 11: Rozhovor s dánskou královnou, ČST 10. 10. 1994 (screenshot).   

 

(zdroj: archiv ČT) 

 

Příloha č. 12: Rozhovor s Chiracem, ČT 1. 4. 1997 (screenshot). 

 

(zdroj: archiv ČT) 
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Příloha č. 13: Evropská mozaika, ČT 15. 4. 2002 (screenshot). 

 

(zdroj: archiv ČT) 

 

Příloha č. 14: Události, ČT 15. 7. 2002 (screenshot). 

 

(zdroj: archiv ČT) 
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Příloha č. 15: Evropské fórum, ČT 4. 2. 2003 (screenshot). 

 

(zdroj: archiv ČT) 

 

Příloha č. 16: Evropské události, ČT 5. 11. 2005 (screenshot). 

 

(zdroj: archiv ČT)  


