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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem Televizní redaktor a publicista Zdeněk Velíšek pojednává 

o osobním a profesním životě českého novináře, publicisty, tlumočníka a překladatele 

Zdeňka Velíška. Text práce je seřazen chronologicky podle jednotlivých časových období, 

od narození v roce 1933, dětství přes vysokoškolská studia, překladatelskou 

a tlumočnickou práci až po působení v České televizi do roku 2019. Kapitoly jsou uvozeny 

společensko-historickým kontextem doby, na který navazuje nástin vývoje televize 

v Československu. Oba kontexty ovlivňovaly Velíškovo směřování životem. Důležitými 

zdroji byly osobní hloubkové rozhovory se Zdeňkem Velíškem a práce s materiály 

z archivu České televize a Českého rozhlasu, stejně jako s Velíškovými knihami 

komentářů i překladů. Stěžejní kapitola je věnována Velíškově působení v Československé 

(a následně České) televizi od 90. let, přičemž je popsána jeho práce redaktorská, 

komentátorská, moderátorská, dramaturgická a scenáristická. Na televizní část navazuje 

stať o několikaleté spolupráci s Českým rozhlasem. Neméně důležitými jsou kapitoly 

věnující se jeho překladatelské a tlumočnické práci v minulém století, odborným 

překladům z francouzštiny z posledních let či získaným oceněním. Diplomová práce 

obsahuje osobní výpovědi Zdeňka Velíška a jeho profesní působení doplňují obrazové 

a textové přílohy.  

 

 

Abstract 

The master thesis Television Reporter and Publicist Zdeněk Velíšek describes the personal 

life and professional activities of the Czech journalist, publicist, interpreter and translator 

Zdeněk Velíšek. The text is arranged chronologically according to individual time periods 

from his birth in 1933 and childhood, through his university studies, translation and 

interpreting work, to his work at Czech Television until 2019. In each chapter you can find 

a foreword describing political, social and historical context, followed by an outline of the 

development of television in Czechoslovakia. Both contexts influenced Velíšek's life. 

Detailed personal interviews with Zdeněk Velíšek, work with the archived materials from 

Czech Television and Czech Radio, as well as Velíšek's books of commentaries and 

translations were important sources for this thesis. The main focus is Velíšek's work at 

Czechoslovak (later Czech) Television since the 1990s, which describes his work as 



 

 

a reporter, commentator, presenter, dramaturge and author of documentaries. The 

television work is followed by a section about cooperation with Czech Radio. Equally 

important are the chapters about his work as a translator and interpreter in the last century, 

his professional translations from French in recent years and his awards. The text of the 

study is supplemented by memories of Zdeněk Velíšek and his professional activities are 

complemented by visual and textual attachments.  
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ÚVOD 

Zdeněk Velíšek působil třicet let jako redaktor a komentátor v zahraniční redakci 

České televize, kde se věnoval především otázkám týkajícím se evropské politiky 

s přesahem k celospolečenským tématům. Jeho televizní kolegové ho dodnes přezdívají 

„François Veterán“ – jednak díky jeho zálibě ve frankofonním prostředí, jednak díky 

rozhovoru s někdejším francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem.  

 S televizní prací se poprvé seznámil už roku 1968 v Československé televizi, 

odkud musel kvůli svému nesouhlasu se sovětskou okupací a následnou normalizací odejít. 

Jako vystudovaný hispanista se přes tři dekády živil také jako překladatel a tlumočník. 

Překladatelské řemeslo se mu hodilo rovněž při televizní práci a znalost několika cizích 

jazyků využívá dodnes – při každodenním sledování zahraničních zpravodajských médií. 

Téma práce jsem si vybrala ze třech hlavních důvodů. Zpravodajství České televize 

pravidelně sleduji a působení Zdeňka Velíška se nedalo přehlédnout. Stále chybí mnoho 

biografických prací pojednávajících o profesním i osobním životě významných 

novinářských osobností, které českou žurnalistiku svým přístupem a znalostmi obohatily. 

V neposlední řadě pana Velíška vnímám v televizním prostředí jako jednu z ikon, která 

svými filologickými, historickými, evropskými znalostmi i novinářskými dovednostmi 

převýšila řadu svých mladších kolegů.  

Důležitými zdroji byly nejen osobní rozhovory se Zdeňkem Velíškem, ale zejména 

archiv České televize, archiv Českého rozhlasu a autorovy vlastní knihy i překlady. 

V kontaktu jsem byla také s archivem Ministerstva zahraničních věcí ČR, kde evidují 

osobní složku o panu Velíškovi, nicméně z důvodu nesouhlasu pana Velíška jsem 

k prostudování materiálů nezískala přístup. Národní archiv a Syndikát novinářů nemají 

o působení pana Velíška bližší záznamy. Vzhledem k tomu, že jsem neměla přístup ke 

všem existujícím materiálům, některé kusé informace neuvádím, aby nedošlo k chybné 

interpretaci.  

V první – odborné – kapitole popisuji cíl a zvolenou metodu práce, kterou je 

kvalitativní výzkum a především hloubkový rozhovor. V dalších kapitolách se (ve většině 

případů) věnuji chronologicky jednotlivým etapám v životě Zdeňka Velíška.  

Druhá kapitola se věnuje dětství a školním létům i poměrům v rodině, které byly 

silně poznamenané druhou světovou válkou. Velíškův otec byl za odboj zatčen a prošel si 
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několika těžkými věznicemi i koncentračními tábory. Zpátky domů se vrátil po dlouhých 

třech letech po konci války.  

Každou další etapu Velíškova dospělého života začínám stručným, ale potřebným 

nástinem společensko-historického kontextu dané doby. Vzhledem k dlouhému 

produktivnímu věku pana Velíška tyto náčrty pomáhají si uvědomit společenské podmínky 

a omezené pracovní možnosti až do politického převratu v listopadu 1989. Za každým 

historickým exkurzem následuje stručný popis rozvoje televize jako nového média 

a zároveň prostředí, s nímž se Velíšek částečně setkal v roce 1963 v OIRT, přímo pak 

s nástupem do Československé televize v létě 1968 a naposledy začátkem roku 1990.  

Třetí kapitola se zaměřuje na vysokoškolské studium filologie a nástup na 

ministerstvo zahraničí, kde působil jako překladatel a tlumočník. Na konci 50. let podnikl 

první pracovní cesty do Latinské Ameriky. Z pobytu na Kubě v roce 1962 se však musel 

vrátit dříve, než předpokládal. V roce 1963 nastupuje do Mezinárodní organizace pro 

rozhlas a televizi. Zmíněny jsou také Velíškovy první literární překlady španělských autorů 

do češtiny.  

 Nástupu do Československé televize na pozici redaktora v létě roku 1968 se věnuje 

samostatně čtvrtá kapitola. Popisuje první televizní rozhovory, účast na ilegálním vysílání 

televize během srpna 1968 i Velíškovu práci v televizi až do jeho vynuceného odchodu 

v roce 1970.  

 Pátá kapitola mapuje Velíškův návrat k překladatelské a tlumočnické profesi v 70. 

a 80. letech, kdy překládal studentské časopisy pro Mezinárodní svaz studenstva nebo také 

tlumočil po boku bilingvních tlumočníků na mezinárodních konferencích.  

 Stěžejní šestá kapitola začíná Velíškovým návratem do Československé (později 

České) televize v roce 1990 a popisuje jeho rozsáhlou televizní práci redaktora, 

komentátora, moderátora, dramaturga i autora scénářů a námětů. Jsou zmíněny zásadní 

pořady, televizní interview, témata reportáží i jeho komentářů.  

 Následující sedmá kapitola se zaobírá Velíškovou spoluprací s Českým rozhlasem, 

kam od 90. let rovněž přispíval svými komentáři, zejména k evropskému politickému dění. 

V osmé kapitole jsou představeny autorovy knižně vydané komentáře (z jeho působení 

v televizi, rozhlase i Evropských novinách) a nejnovější kniha mapující problematiku 

migrace v roce 2016. 
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V předposlední kapitole se zastavujeme u odborných novodobých překladů 

stěžejních děl francouzských autorů, na kterých Velíšek spolupracoval se svou ženou. 

Celou studii uzavírají získaná ocenění za celoživotní přínos žurnalistice i aktivní zásluhy 

na podpoře francouzské kultury v naší zemi.  

Součástí diplomové práce je seznam příloh dokreslujících Velíškovu práci 

v televizi – obsahuje ukázky televizních košilek, snímky z televizních pořadů, výběr 

z rozhovorů uskutečněných se Zdeňkem Velíškem v roce 2019 a rozhovor s kameramanem 

ČT Antonínem Mittelbachem z roku 2021.  
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1 CÍL A METODA PRÁCE 

1.1 Cíl  

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zmapovat a přiblížit pracovní osud 

i osobní život televizního reportéra, komentátora, moderátora, publicisty, překladatele 

a tlumočníka Zdeňka Velíška. Ve stručném nástinu politicko-společenského kontextu se 

postupně v jednotlivých kapitolách zaměří na jeho dětství, studium, překladatelskou 

a tlumočnickou činnost, stejně jako na krátké zastavení v Československé televizi na pozici 

redaktora během Pražského jara i polistopadový návrat, tentokrát už do nové České 

televize. V neposlední řadě studie připomene Zdeňka Velíška jako publicistu 

a rozhlasového komentátora.   

Detailní analýzy či rozbory výstupů, ať už televizních či rozhlasových, z profesní 

kariéry Zdeňka Velíška nejsou těžištěm ani cílem této práce. Smyslem však má být 

předložit ucelený pohled na jeho život a práci, jenž doposud chyběl.  

1.2 Metoda  

Stěžejní metodou diplomové práce bude kvalitativní šetření, konkrétně hloubkové 

rozhovory se Zdeňkem Velíškem, dále studium záznamů reportáží a pořadů z archivu 

České televize, online archiv Českého rozhlasu a knižně vydané soubory Velíškových 

komentářů. Pro bližší vhled do období minulého režimu se důležitým pramenem stane také 

relevantní literatura – odborné monografie o historii Československa či vývoji 

československého televizního vysílání.  

1.2.1 Kvalitativní výzkum  

V sociálních a humanitních vědách se pracuje se dvěma základními typy přístupů, 

kterými jsou kvalitativní a kvantitativní výzkum. Zatímco kvantitativní výzkum pracuje 

s tzv. tvrdými daty (většinou ověřitelná čísla či statistické tabulky), pro kvalitativní 

výzkum bývají typická tzv. měkká data v podobě textů, slovních výpovědí či obrazových 

vyjádření (srov. Sedláková 2014, s. 48n.).  

Podle Sedlákové (2014, s. 51) se v rámci kvalitativního šetření výzkumníci „snaží 

obsáhnout jev podrobněji v celé šíři jeho rozsahu a působení, jejich práce jsou spíše 
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holistické1 a snaží se zkoumaný jev uchopit komplexně a zohledňovat přitom i jeho 

kontext“.  

Na začátku kvalitativního šetření si výzkumník určí téma a vymezí výzkumný plán, 

jenž se však může vzhledem k povaze výzkumu začít během sběru či interpretace dat 

měnit, nikoliv svévolně, ale s ohledem na naplnění stanovených cílů. „Z tohoto důvodu se 

někdy kvalitativní výzkum považuje za emergentní nebo pružný typ výzkumu. […] Práce 

kvalitativního výzkumníka je přirovnávána k činnosti detektiva. Výzkumník vyhledává 

a analyzuje jakékoliv informace, které přispívají k osvětlení výzkumných otázek, provádí 

deduktivní a induktivní závěry“ (Hendl 2008, s. 48). Právě proto, že badatel neustále 

získává nové informace, které mu dopředu nebyly známy, se kvalitativní šetření stává 

živoucím procesem, jenž zohledňuje nejen informace získané z analýz, ale také ze setkání 

s respondenty.  

Kvalitativní výzkum včetně sběru dat, následné analýzy a formulování závěrečných 

poznatků velkou měrou ovlivňuje osobnost výzkumníka, jeho erudovanost i schopnosti, jak 

dokládá také Sedláková (2014, s. 395): „Samotná práce s daty spočívá především 

v opakovaném procházení, pročítání, třídění, seskupování, kategorizování, promýšlení 

a přeuspořádávání dat, s cílem odhalit skryté významy a struktury a formulovat nové 

poznatky.“  

Po analýze a strukturování kvalitativních dat (přepsané rozhovory, zhlédnuté 

reportáže) přichází proces interpretace dat. Zde Sedláková (tamtéž, s. 397) upozorňuje na 

možná úskalí této činnosti pod mylnou interpretací pojmu samotného. Obecně se 

interpretací (např. při rozboru literárních či filmových děl) rozumí hledání skrytých 

významů. Při zpracovaní kvalitativního výzkumu nicméně „[i]nterpretace neznamená 

spekulovat či domýšlet si, co chtěl informant říci, ale nevyjádřil to dostatečně přesně (nebo 

vůbec). Nemá smysl ani převyprávět to, co řekl, jinými slovy. Zde se skrývá zásadní úskalí 

práce s kvalitativními daty, a to jak tzv. přeinterpretace, tak vnášení či podsouvání 

vlastních soudů či očekávání výzkumníka“. 

 
1 Holismus jako myšlenkový směr na zkoumané jevy pohlíží z celistvého pohledu. Celek nevnímá pouze jako 

součet částí, v rámci něj má každá část význam a hledají se vztahy mezi nimi i k celku (Hendl 2008, s. 116).  
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1.2.1.1 Kvalitativní dotazování  

Hendl (2008, s. 162–164) rozlišuje tři základní typy sběru dat, a to pozorování, 

analýzu dokumentů a dotazování, jež se řadí mezi stěžejní metodu kvalitativního šetření. 

Velmi častým a běžným bývá kombinování několika typů sběru dat.  

 Kvalitativní dotazování zahrnuje různé typy forem od přesně daných formálních 

strukturovaných dotazníků s předem pevně stanovenými uzavřenými otázkami přes 

polostrukturované rozhovory s otevřenými otázkami až po hloubkové rozhovory, které 

bývají volné a osobní povahy a u kterých otázky vznikají při samotném interview (srov. 

Sedláková 2014, s. 209–212).  

1.2.1.2 Hloubkový rozhovor 

Vzhledem k tématu a cíli práce se nyní blíže zaměříme pouze na techniku 

hloubkového rozhovoru. Hloubkové rozhovory bývají vzhledem ke své podstatě někdy 

označovány též jako volné či neformální, jelikož tazatel si předem připraví pouze 

tematický rámec a nechává značný prostor dotazovanému. Respondent rozhoduje o tom, 

o jakých oblastech chce hovořit, sám předkládá nová témata a tazatel musí pečlivě 

naslouchat, aby dotazovaný vnímal jeho zájem a zároveň aby byl schopen včas pokládat 

doplňující otázky. Náročnost je kladena jak na samotného tazatele, tak i na informanta 

(srov. Sedláková 2014, s. 212–213).  

Nezřídka se ale stává, že dotazovaný odbočí od tématu a poté je úkolem tazatele 

odhadnout, zda neotevřít nové téma relevantní pro výzkum. Způsob vedení hloubkového 

rozhovoru by ale měl mít vždy povahu partnerského dialogu s uvolněnou atmosférou, jež 

často připomíná rozhovor dvou osob, které se dobře znají.  

„Pointa je vést rozhovor co nejblíže běžné komunikaci, ale zároveň se nenechat do 

této konverzace zcela vtáhnout. Především nehodnotit vypovídajícího nebo jeho vyjádření. 

[…] Pro úspěšné vedení rozhovoru je potřeba vložit do něj ze strany tazatele část svého já. 

Být druhému komunikačním partnerem, který jej se zaujetím poslouchá a vnímá, ne jen 

automatem na kladení otázek a záznam odpovědí“ (tamtéž, s. 214).  

Hloubkové rozhovory bývají zpravidla časově náročné, trvají běžně kolem hodiny 

i déle a většinou dochází k opakovaným setkáním mezi tazatelem a respondentem. Proto 

také ústí v produkci velkého množství dat.  
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Nicméně dle Sedlákové (tamtéž, s. 212) převažují pro tuto metodu kladná 

stanoviska a neopomenutelné hodnoty: „Výhodou hloubkových rozhovorů je získání zcela 

spontánních výpovědí, informantem formulovaných obratů a zvolených označení 

popisovaných jevů/osob/událostí, včetně uvedení konkrétních a často i velice osobních 

údajů, považovaných za niterné (proto označení hloubkové rozhovory). […] jsou povoleny 

i otázky ‚proč‘, které ve standardizované formě dotazování nemají své místo.“  

Příkladem hloubkových rozhovorů jsou interview nebo také biografické rozhovory, 

někdy též nazývané jako životopisná vyprávění. Tento typ nachází své využití především 

v oboru orální historie, ale i příbuzných humanitních oborech.  

1.2.2 Orální historie 

Orální historii lze chápat jako samostatný obor nebo také jako jednu z metod 

kvalitativního výzkumu. Obsáhle se jí věnují Miroslav Vaněk a Pavel Mücke ve své 

monografii Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie (2015).2  

 Centrem pozornosti orální historie je lidská paměť a příběhy, které jsou vyprávěny 

skrze interview. Badatel se na základě ústních výpovědí aktérů, kteří se stali účastníky 

určité události či celé historické etapy, snaží získat nové poznatky, jež by mohly rozšířit 

poznání o jednotlivých aktérech, zkoumaném jevu nebo celé události či určité historické 

etapě. Rozhovory probíhají vždy formou dobrovolné domluvy mezi tazatelem 

a respondentem (tamtéž, s. 14–15). 

 Jak je z názvu orální historie patrné, jde o vyprávění příběhů, sdělování informací 

ústní formou s doposud žijícími účastníky, jež se zpravidla zachycuje na zvukový či 

audiovizuální nosič. Podle Vaňka (tamtéž, s. 19) se metoda soustřeďuje na tzv. malé 

dějiny, individuální zkušenosti a osobní vnímání dějin a událostí. Vždy se tak děje 

s respektem tazatele vůči vypovídajícímu aktérovi, ale není opomíjena ani komparace 

s dalšími dostupnými prameny, aby se předešlo zkreslené interpretaci či zjednodušeným 

závěrům.  

„Rozhovory vycházejí z minulých prožitků jednotlivce, jsou ovlivňovány časovým 

odstupem, ale i prostředím, ve kterém vznikají, závisejí na osobních motivech 

dotazovaného, a proto jsou údaje v nich obsažené v porovnání s jinými prameny bytostně 

 
2 Miroslav Vaněk se orální historií na pomezí oboru a metody ve vztahu k moderním dějinám zabývá již řadu 

let. V knižním vydání prvně in Orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Praha, 2004). Dále již společně 

s kolektivem autorů v podrobnější publikaci Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty 

orální historie (Praha, 2007).  
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subjektivní. […] tuto vlastnost však nevnímá badatel jako nevýhodu, ale naopak jako 

součást a nezbytnou kvalitu […] Prostřednictvím orální historie se tedy badatel dostává 

k novým informacím, poznatkům a faktům, které obohacují, rozšiřují nebo korigují jeho 

dosavadní obraz dějin, a díky prožitkům a sdělením z úst dotazovaného má možnost dodat 

svému dějinnému líčení jeho individuální rozměr (‚zalidnění dějin‘)“ (Vaněk a kol. 2007, 

s. 20–21).  

1.2.2.1 Biografické rozhovory 

Rozhovory v rámci orální historie jsou na rozdíl od žurnalistických interview 

vedeny v delším časovém úseku (tazatel se s respondentem setkává opakovaně) 

a vyznačují se volnější a pružnější strukturou. Kromě časové náročnosti je hlavní rozdíl 

spatřován v následné potřebné analýze a interpretaci výpovědí, což objektivní žurnalistika 

nedělá (Vaněk 2015, s. 138–139).  

Vaněk (tamtéž, s. 140–141) rozlišuje dvě základní formy rozhovorů v rámci orální 

historie, a to interview a životní příběh. Využití interview doporučuje pro kratší projekty, 

studie či studentské závěrečné práce, poněvadž bývají často vedeny jako polostrukturované 

rozhovory, kdy tazatel svými otázkami rozhovor částečně řídí, ale zároveň nechává 

dostatek prostoru pro výpovědi dotazovaného. Taková interview se vztahují k určité 

historické události, době nebo konkrétním tématům, která respondent prožil nebo byl jejich 

součástí. Proto se také můžeme setkat s označením biografické rozhovory a mnohdy 

mohou tato interview vyústit i v hloubkový rozhovor, jenž bývá pro cíl výzkumu tematicky 

ohraničen. Naproti tomu životní příběhy nebo životopisná vyprávění kvalifikuje jako zcela 

volné, bez předem připravené struktury, aby bylo získáno co nejvíce spontánních 

výpovědí. Tato forma je tedy více vhodná pro historický výzkum nebo obsáhlé studie.  
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2 DĚTSTVÍ A ŠKOLNÍ LÉTA 

2.1 Rodina  

Zdeněk Velíšek se narodil 23. února 1933 v Českém Krumlově do rodiny 

poštovního úředníka a vychovatelky v mateřské škole. Tři měsíce po narození byl však 

Velíškův otec, Jakub Velíšek3, pracovně přeložen do Nymburka ve středních Čechách, kde 

Zdeněk Velíšek prožil celé dětství. Rodina bydlela na samém okraji města v pronajatém 

domku a žila skromný, ale spokojený život (archiv autorky).  

2.2 Školní léta 

V září 1939 začal Velíšek jako šestiletý chlapec docházet do obecné školy, kde se 

vzhledem k době stejně jako ostatní musel učit německy.4 Hned první den školní docházky 

se mu navždy vryl do paměti, protože do jeho třídy vtrhla nacistická tajná policie: 

„Gestapo si přímo ze třídy odvedlo učitele, který se nám chvilku před tím představil jako 

náš třídní5“ (ČRo Vltava 2017, část 1.).  

Na letní prázdniny během školních let odjížděl Velíšek do rodného domu svého otce 

v Mříčí nedaleko Českého Krumlova. Na statku se potkával především se dvěma strýci, 

kteří tam hospodařili.  

I když během svého života mnoho cestoval, do rodné vlasti se často navracel, jak 

sám dokládá: „Rád jsem se vracel, až na ten začátek6, do rodiště mého otce na jihočeskou 

ves. Také jsem byl často nucen se do vlasti vracet. Nestal jsem se emigrantem ani 

technikem či diplomatem, kterého vysílají k dlouhodobému pobytu do ciziny. Moje 

zkušenosti se světem po odchodu z těch malých měst a z té jedné vesnice, kam jsem se 

pokaždé vracel, byly kusé, rozdrobené […], ale s postupem času upevňovaly můj názor na 

domov, ať už v jeho nejužším významu (tedy malých českých poměrů na malém českém 

městě nebo vesnici), až po význam vlasti, rodné země“ (tamtéž).  

Vzpomínky z dětství prožitého na venkově si s sebou nesl celý život, až do svého 

působení v České televizi po roce 1990, kde se v reportážích ze západní Evropy 

(především z Francie) věnoval tématu postavení, vylidňování a důležitosti venkova 

v dnešním světě.  

 
3 Jakub Velíšek pocházel ze selské rodiny a měl 9 sourozenců.  
4 Znalost německého jazyka Velíšek zúročil při své práci v OIRT, viz kapitola 3.9. 
5 Podle Velíška údajně jménem Chvalovský.  
6 Myšleno nelehké dětství poznamenané válkou a zatčením jeho otce.  



 

22 

2.3 Válečné období  

Jako jedináček trávil dětství s o tři roky starší dívkou Janou Novotnou ze 

sousedství. Nejspíš i díky tomu vzniklo mezi oběma rodinami přátelství, které se ještě 

upevnilo během druhé světové války. Ta silně poznamenala nejen Velíškovo dětství, ale 

i osud rodiny a Velíškův vztah s otcem (tamtéž).  

 Přesně den před vyhlášením stanného práva7 na jaře roku 1942 gestapo zatklo 

Velíškova otce jakožto českého odbojáře8. Domů se vrátil až po dlouhých třech letech. 

Rodina se o jeho přesunech dozvídala prostřednictvím dopisů, jež však procházely 

cenzurou. Po soudu a věznění na Pankráci byl transportován do koncentračního tábora 

v Terezíně, odtud do věznice v Drážďanech, poté do severoněmeckého Waldheimu, potom 

znovu do Terezína a na konci války do koncentračního tábora ve Flossenbürgu, odkud od 

něj už nepřicházely žádné dopisy. Při jednom transportu vězňů přežil letecký nálet 

v uzavřeném nákladním vagonu na drážďanském nádraží, o čemž se rodina dozvěděla až 

z otcova vyprávění po jeho návratu z války domů. Poslední těžká zkouška pro Velíškova 

otce přišla právě ve Flossenbürgu, odkud šel tzv. pochod smrti do jiného vyhlazovacího 

tábora, který přerušila americká vojska (tamtéž).  

 Kromě dočasné ztráty otce se Velíšek se svou matkou museli o sebe také finančně 

postarat. Až do konce války vyráběli umělé květiny do vedlejšího obchodu (ČT1 2016).  

 Konec války charakterizuje Velíšek jako nejhorší období ve svém životě: „Otec ale 

přišel domů až dva nebo tři týdny potom, co už válka skončila i pro maminku a pro mne 

v nymburském jednopokojovém bytě v družstevních činžácích poblíž nádraží. Právě ty 

nekonečné dny po skončení války byly pro nás – už mi bylo 12 – snad nejhorší […] A nebýt 

té nedávné anabáze pěšího pochodu běženců přes půl Evropy po balkánské trase9, neumělo 

by si dnešní dítě představit ani to, že jeho táta, vysílený koncentráčnickou podvýživou 

a ještě nedostatkem potravin, na cestě domů překonal vzdálenost několika set kilometrů 

pěšky. Ale tak to bylo“ (ČRo Vltava 2017, část 1.). 

 
7 O den později, 27. 5. 1942, bylo v období tzv. heydrichiády na území protektorátu opět vyhlášeno stanné 

právo, se kterým začaly okamžité masové popravy bez soudu (Bělina, Pokorný a kol. 2003, s. 223–224). 
8 Jakub Velíšek byl členem domácího nekomunistického odboje proti nacistické okupaci, kterou zastřešovala 

organizace ÚVOD (Ústřední vedení odboje domácího). Ilegální buňka v rámci petičního výboru Věrni 

zůstaneme, které byl ÚVOD součástí, vznikla jako jedna z mnohých v protektorátu na malém nymburském 

poštovním úřadě (srov. ČRo Vltava 2017, Koutek 1987). 
9 Evropská migrační krize vrcholila v letech 2015–2016.  
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 Velíškův otec se vrátil domů do Nymburka s tuberkulózou a otřesen hrůznými 

zážitky z věznic i koncentračních táborů, o kterých před rodinou další roky až do své smrti 

v 87 letech nikdy nepromluvil. Velíšek jako už školou povinné dítě se k informacím 

o nacismu nicméně dostal sám, např. prostřednictvím zpráv od sousedů (archiv autorky).  

2.4 Po válce  

V roce 1947 byl Velíškův otec opět pracovně přeložen, a proto se celá rodina 

přestěhovala do Děčína. Matka tam pokračovala ve své práci vychovatelky v mateřské 

škole a otec se později stal ekonomickým pracovníkem pro státní lesy (tamtéž).  

Velíšek v Děčíně vystudoval tamější gymnázium, kde už vynikal v jazykových 

předmětech. Osvojil si tam základy latiny i francouzštiny. Dodnes je vděčný svému učiteli 

francouzštiny, že ho během středoškolských let dobře naučil základy jazyka, bez kterého 

by se ve své reportérské práci v České televizi později neobešel (Radiožurnál 2014).  
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3 POČÁTKY PŘEKLADATELSKÉ PRÁCE 

3.1 Politicko-společenská situace v 50. letech  

 V 50. letech ve světě sílilo napětí mezi Východem a Západem, které je označované 

jako tzv. studená válka. Konflikt mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem 

vrcholil vývojem jaderných zbraní a neustálým investováním do ozbrojování. Toto 

rozdělení světa na dvě poloviny se projevovalo nejen na evropském a americkém 

kontinentě, ale také např. v Asii ozbrojeným konfliktem na Korejském poloostrově (srov. 

Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 243). 

Po únorovém převratu v roce 1948, kdy v Československu zvítězila Gottwaldova 

KSČ, zahájila strana tvrdý politický, společenský i kulturní přerod státu po sovětském 

vzoru. V letech 1948–1953 bylo snahou centralizovat veškerou politickou moc, 

průmyslovou i zemědělskou produkci za využití maximální státní kontroly a ideového 

vlivu, který se československou společností rozpínal skrze školství i média. Všechny 

procesy včetně tvrdé cenzury médií a neustálého dohledu státní bezpečnosti měly směřovat 

k upevnění nově stanoveného režimu (tamtéž, s. 247).  

 Období počátku 50. let je v Československu rovněž nechvalně známé 

vykonstruovanými politickými procesy, jež byly vedeny proti všem odpůrcům režimu, ať 

už reálným či potenciálním. V důsledku těchto procesů bylo popraveno přes 200 lidí a 200 

tisíc odsouzených skončilo v nejtvrdších věznicích (Končelík, Večeřa, Orság 2010, s. 132). 

 Politický teror částečně povolil po smrti Stalina a Klementa Gottwalda v roce 1953, 

kdy také nastává první krize uvnitř KSČ a celého politického systému. Kvůli rozsáhlým 

investicím do průmyslu a zemědělské výroby se státní hospodářství ocitlo v katastrofálním 

stavu. Problémy měla vyřešit rozsáhlá měnová reforma z roku 1953, v jejímž důsledku se 

akorát rapidně zvedly životní náklady všech obyvatel (Bělina a kol. 2003, s. 274).  

 Po XX. sjezdu KSSS v roce 1956 se také představitelé KSČ začali dožadovat 

politických a personálních změn, čehož chtěli dosáhnout na mimořádném sjezdu strany, 

kterému však vedení strany zabránilo. Po smrti Antonína Zápotockého se stal prezidentem 

Antonín Novotný, jenž nadále zastával i funkci prvního tajemníka ÚV KSČ (Bednařík, 

Jirák, Köpplová 2011, s. 249). 
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3.2 Počátky televizního vysílání  

50. léta byla důležitá také z důvodu zahájení československého televizního vysílání. 

1. května 1953 započalo Televizní studio Praha veřejné zkušební vysílání v budově 

Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici, kde zůstalo až do konce 60. let (Köpplová, 

Bednařík a kol. 2003, s. 193n.).  

Počátky provázely značné technické komplikace, tudíž k pravidelnému10, oficiálně 

ohlášenému televiznímu vysílání došlo téměř po roce, konkrétně 25. února 1954. 

K pražskému studiu se jako druhé přidalo ostravské studio (31. 12. 1955) a následující rok 

(3. 11. 1956) byl uveden v provoz vysílač v Bratislavě (Štoll 2011, s. 151–156).  

Od počátku spuštění musela televize čelit konkurenci, oblíbenějšímu rozhlasu. Po 

uvedení prvního přímého sportovního přenosu v roce 1955 nastal nárůst nákupu televizorů, 

který byl podpořen také snížením cen (tamtéž).  

3.3 Vysokoškolské studium 

Po děčínském gymnáziu nastoupil Velíšek na Filologickou fakultu11 Univerzity 

Karlovy, kde vystudoval pětiletý obor český jazyk – španělština. Přál si studovat 

i francouzštinu, nicméně tehdejší režim nedovoloval studium dvou cizích, natož západních 

jazyků, proto si ke španělštině vybral češtinu (Interview ČT24 23. 5. 2014).  

Studovat v 50. letech španělštinu mělo své výhody, jak Velíšek vysvětluje: 

„Hispanistika byla asi nejsnazší a já jsem měl (na gymnáziu) latinu. Naučit se španělštinu 

na základě latiny opravdu není velký problém pro někoho, kdo samozřejmě tíhne 

k filologii. […] Navíc španělštinou mluvila značná část světa, i toho komunistického, a také 

země Latinské Ameriky, kde mělo smysl studovat tamní kulturu a u nás to nebylo příliš 

známé“ (Radiožurnál 2014, upraveno).   

Vysokoškolské studium zakončil překladem své první knihy s názvem Doňa 

Bárbara12 (vydalo nakl. Práce 1956) od venezuelského spisovatele a politika Rómula 

Gallagose. „Samotný překlad knihy z venezuelské španělštiny do češtiny vydal asi na 250 

stran. Navíc v té době neexistovaly žádné online slovníky ani dobrý španělsko-český 

 
10 Každodenní televizní vysílání ČST začalo až od prosince 1958 (Končelík, Večeřa, Orság 2010, s. 157). 
11 V letech 1951–1959 se dnešní Filozofická fakulta UK z politických důvodů rozdělila na filologickou 

a filozoficko-historickou. Stále ale zůstala propojena kombinacemi studijních předmětů i společnými 

budovami (více in: Bečvář a kol. 1998, s. 446n.).  
12 Dílo Doňa Bárbara u nás prvně přeložil Jan Čep v roce 1936. Druhým byl právě Velíškův již modernější 

překlad. První překlad ve světe byl vydán v roce 1931 ve Spojených státech amerických (Kratochvílová 

2011, s. 17).  
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slovník, takže to byla práce. Udělal jsem také stylistický a syntaktický rozbor, a k tomu 

jsem ještě přidal výkladový slovník amerikanismů,“ vzpomíná Velíšek (archiv autorky).  

Kromě španělštiny hovoří Velíšek také portugalsky, francouzsky, anglicky, 

německy a rusky. Znalost cizích jazyků si aktivně udržoval nejen díky překladatelské 

a tlumočnické profesi, ale i díky své manželce, rovněž překladatelce, s níž po celý život 

o problematice překladatelství diskutoval (tamtéž). 

V osvojení angličtiny a francouzštiny mu pomohl poslech zahraničních 

rozhlasových stanic, zejména Radia Luxembourg, které se od 50. let stalo populárním 

i v Československu13. „Radio Luxembourg bylo mojí první učebnicí angličtiny. Ze začátku 

jsem vůbec ničemu nerozuměl, ale postupně se to zlepšovalo. Poslech ztěžovaly i tehdejší 

vysílací podmínky, které nebyly příliš dobré. Dnes je vše lepší díky technice a mikrofonům, 

ale zase se zhoršuje kvalita dikce,“ reflektuje Velíšek (tamtéž).   

3.4 Nástup na ministerstvo zahraničí  

Ve svých 24 letech, jako čerstvý vysokoškolský absolvent, získal místo 

překladatele a tlumočníka na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Překládal především 

texty pro diplomaty a jejich jednání, ale i další právní dokumenty. Zároveň už v té době 

podnikal první cesty do zahraničí jako tlumočník státních představitelů (ČT1 2016). 

Jako tlumočník prvně vycestoval do zahraničí v roce 1959. V té době se mu tak 

během cest naskytla pro mnoho lidí ojedinělá příležitost navštívit španělsky mluvící země 

Latinské Ameriky – např. Kubu, kam se za pár let vrátil, nebo Brazílii, kde jako tlumočník 

státní delegace překládal někdejšímu prezidentovi Kubitschekovi (archiv autorky).  

Cestu do brazilské metropole Velíšek popisuje jako velký zážitek: „Město Brasília 

bylo tehdy ve výstavbě. Byla to taková vesnice plná stavařů a domy, vyrůstající uprostřed 

termitišť, vypadaly jako slepené krabice pro desetitisíce lidí. Ale leccos už měli postavené, 

například prezidentský palác. Byl přízemní, na mě ale udělal velký dojem“ (tamtéž).  

3.5 Politicko-společenská situace v 60. letech  

60. léta byla oproti tvrdé první polovině 50. let obdobím, kdy postupně docházelo 

k liberalizaci a demokratizaci politického a společenského života. Velkou měrou k tomu 

 
13 Radio Luxembourg založila v roce 1924 v Lucembursku skupina nadšených radioamatérů. Od roku 1933 

rádio naplno vysílalo v angličtině, francouzštině a němčině. Bylo určené zejména mladým posluchačům, kteří 

se zajímali o populární hudbu nebo se chtěli přiučit cizím jazykům (více o historii Radia Louxemborg in: 

Štefečková 2012).  
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přispěla mladá generace narozená ve 30. letech, která byla ovlivněna nejen válkou, ale 

zároveň si sama chtěla najít své postavení ve společnosti i v životě. Proto se můžeme setkat 

s označením „zlatá šedesátá“, které se vztahuje zejména k druhé polovině 60. let (srov. 

Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 277). 

Začátkem 60. let byla přijata nová ústava a stát získal v důsledku dokončení 

procesu socializace oficiální název Československá socialistická republika včetně nového 

státního znaku. V roce 1960 byla na základě amnestie prezidenta Novotného propuštěna 

většina politických vězňů. Pomalu se rozvíjely kontakty se Západem, cestování do 

zahraničí začalo být více dostupné a do ČSSR se dostávaly kulturní vlivy západního světa, 

přijížděli sem kulturní osobnosti i zahraniční turisté (tamtéž, s. 284–285). 

Druhá polovina 60. let byla obdobím očekávání a víry ve společenskou změnu, 

která vyvrcholila v roce 1968 Pražským jarem a jeho následným potlačením (více viz 

kapitola 4.1).  

3.6 Rozvoj televize  

Československá televize už fungovala jako samostatná instituce (do roku 1957 byla 

součástí Československého rozhlasu). Hlavním úkolem bylo technicky zdokonalit vysílání, 

jež bylo kvůli nedostatku televizních vysílačů na mnoha místech republiky špatně 

slyšitelné. ČST otevřela i další dvě nová televizní studia – v Brně (1961) a Košicích 

(1962). V roce 1962 také započala výstavbu nového televizního centra na Kavčích horách 

(Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 296–302). 

Na začátku 60. let byl oproti Západu rozvoj televize jako (mas)média 

v Československu omezen nejen technickými možnostmi vysílání, ale i slabou nákupní 

silou obyvatel. Hlavní zdrojem informací byly stále noviny a rozhlas. Až na konci 60. let 

se počet televizorů v československých domácnostech téměř vyrovnal rozhlasovým 

přijímačům (srov. Končelík, Večeřa, Orság 2010, s. 157–160).  

 Československá televize se také na začátku 60. let podílela na vzniku Intervize jako 

součásti mezinárodní vysílací organizace pro státy sovětského bloku se zkratkou OIRT14. 

V polovině 60. let televize navázala rovněž spolupráce se Západem, např. s rakouskou 

televizí ÖRF a francouzskou ORTF (tamtéž, s. 163).  

 
14 OIRT = z fr. Organisation Internationale De La Radio Et Television. Organizace sdružovala země 

televizního a rozhlasového vysílání tzv. východního bloku. 
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3.7 Cesta na Kubu 

V roce 1962 se Zdeňkovi Velíškovi jakožto hispanistovi naskytla příležitost 

vycestovat na čtyři roky na Kubu do města Havana15, kde překládal pro španělské instituce 

české vysokoškolské učebnice, jež v té době nahradily na Kubě americké učebnice, 

a tlumočil československým státním návštěvám (archiv autorky).  

Z původně naplánovaných čtyř let se však stalo pouhých devět měsíců, jak Velíšek 

vysvětluje: „Režim tehdy zhatil odjezd mé ženy a dvou dětí za mnou. Nemohly jet zároveň 

se mnou, protože naše dcera ještě nebyla na světě a moje žena v jiném stavu už nemohla 

absolvovat tak dlouhou cestu letadlem. Byl jsem už dva měsíce pryč, když mé choti v Praze 

úřady oznámily, že ji za mnou nepustí z kádrových důvodů“ (ČRo Vltava 2017, část 2.).  

 Následovalo dopisovaní s pražskými úřady, které se Velíšek snažil přesvědčit, aby 

za ním jeho rodinu pustily. Po neúspěšné domluvě se vrátil za svou rodinou zpět do Prahy. 

Po návratu začal hledat vysvětlení celé situace, načež mu Podnik zahraničního obchodu 

vysvětlil, že došlo k záměně jmen. Ve skutečnosti se ale podnik snažil, aby se Velíšek 

z politických důvodů vrátil zpět do vlasti (tamtéž + archiv autorky). 

3.8 Překlady španělských autorů   

Během první poloviny 60. let se Zdeněk Velíšek věnoval rovněž překladům knih 

španělsky píšících autorů. Roku 1961 vyšel jeho český překlad Partyzánské války od 

Ernesta „Che“ Guevary, který zachycuje vzpomínky jednoho z představitelů kubánské 

revoluce. U podobného tématu zůstal i v knize Pláž Girón (1962).  

V beletristické literatuře Velíšek navázal na svou diplomovou práci překladem díla 

Canaima (1961), dalšího románu od Rómula Gallegose. Roku 1966 pak vyšla česky v jeho 

překladu próza Smrt Artemia Cruze od mexického spisovatele Carlose Fuentese (viz 

databáze Národní knihovny).  

3.9 Práce pro OIRT  

V roce 1963 nastoupil Velíšek do pražské pobočky Mezinárodní organizace pro 

rozhlas a televizi, tj. OIRT, jež byla obdobou Evropské vysílací organizace. Jako 

koordinátor výměny zpravodajských šotů mezi Intervizí a Eurovizí zatoužil po práci 

 
15 Např. do Španělska vycestovat nemohl, jelikož tam byl frankismus. Jen málokterému z absolventů 

západních jazyků se tehdy naskytla příležitost uplatnit své studium v praxi. Velíškova manželka, též 

vystudovaná filoložka, proto svého manžela v jeho rozhodnutí podporovala (ČRo Vltava 2017, část 2.).  
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televizního redaktora v Československé televizi. Bez novinářského vzdělání i vzhledem 

k politické situaci počátkem 60. let byl však bez šance až do období politického uvolnění 

během Pražského jara (ČRo Vltava 2017, část 2. + archiv autorky). 

 Při práci v OIRT Velíšek využil svou znalost jazyků, především těch, kterými se 

hovořilo v komunistických zemích – tedy němčiny a ruštiny, jak také vzpomíná: „Když 

Československá televize chtěla nějaký materiál, musel jsem zahraničním spolupracovníkům 

vysvětlit, co a proč chtějí, aby to pro nás připravili. Někdy šlo o text, někdy o obrázky. 

A pak jsem to celé posílal dál nejen do ČST, ale třeba i do dalších televizí, které byly 

napojené na OIRT. Bylo to docela složité, ale také obohacující, proto za svou dnešní 

znalost němčiny vděčím právě OIRT“ (archiv autorky). 

 O výměně zpravodajských aktualit mezi zeměmi Intervize a Eurovize, jako 

o tehdejším pokroku v technice, se psalo také v tisku. O Velíškově práci koordinátora 

dokonce informoval článek s názvem Intervizní křižovatka z týdeníku Československá 

televize (č. 43, 1966): „Předávání aktualit po intervizní síti probíhá čtyřikrát týdně a jejich 

koordinaci po programové stránce mají na starosti Zdeněk Velíšek a Bohuslava Míková. 

Přijdete-li je v tyto dny navštívit, máte dojem, že jste v meziměstské centrále. Dva 

dálnopisy nepřetržitě vyťukávají nabídky šotů, do jejich klapotu zvoní telefony, mezistátní 

i místní, sem tam se někdo přijde na něco zeptat, a všechno se musí okamžitě zařídit 

a vyřídit […]“ (spisový archiv ČT).  
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4 KRÁTKÉ ZASTAVENÍ V ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZI 

4.1 Politicko-společenská situace v roce 1968 

Předvojem tzv. obrodného procesu v Československu s vyústěním v létě 1968 byly 

snahy o reformu v KSČ, které zazněly už v červnu 1967 na V. sjezdu Československého 

svazu mládeže a následně na IV. sjezdu československých spisovatelů. V důsledku sílící 

reformy byl v lednu 1968 na zasedání ÚV KSČ Antonín Novotný odvolán z funkce 

prvního tajemníka, čímž také došlo k oddělení funkce prvního tajemníka a prezidenta. 

Prezidentská funkce se tak stala téměř bezvýznamnou. Vedení strany se nově ujal 

Alexander Dubček, s nímž se začala objevovat větší míra svobody slova v médiích 

i u veřejnosti. V březnu Novotný rezignoval na svou funkci a prezidentem se stal Ludvík 

Svoboda (Bělina a kol. 2003, s. 281–283).    

Jaro 1968 přineslo první výrazné uvolnění a reformní snahy, jejichž potřebu si 

přiznala i samotná KSČ a v dubnu přijala tzv. Akční program. Měl vyřešit ekonomické 

problémy Československa a zároveň podpořit svobodu tisku a shromáždění. 27. června 

1968 vyšel v Literárních listech (a dalších denících) manifest Dva tisíce slov, který 

s několika československými vědci sepsal spisovatel Ludvík Vaculík. Výzva otevřeně 

nabádala veřejnost, aby hájila svá práva na svobodu, a vyjadřovala znepokojení 

z politického vývoje a obavy z konce probíhajících reforem.   

Obrodný proces a obdivuhodné snahy o demokratizaci ve společnosti, jež byly 

násilně ukončeny vpádem vojsk zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968, jsou obecně 

známy jako „Pražské jaro“16.  

4.2 Československé televizní vysílání během Pražského jara 

Politická reforma a zrušení cenzury se pozitivně odrazily také v televizním 

prostředí, kde se ke slovu dostala široká veřejnost i reflexe minulých let. „Televize 

uskutečňovala přímé přenosy veřejných shromáždění, kde občané diskutovali s politiky o 

politické situaci. Program Československé televize v období do srpna 1968 zahrnoval velké 

množství publicistických pořadů. Televizní publicisté se ve své tvorbě vraceli do minulosti. 

Vyjadřovali se k otázkám našeho politického vývoje po únoru 1948“ (Bednařík, Groman 

2008, s. 23).  

 
16 Někteří historici mají k označení své výhrady, jelikož Pražské jaro a s ním spojený pokus 

o reformu začal už v červnu 1967. Stejný název nese také známý festival vážné hudby. V české společnosti 

se však označení spojené s touto významnou reformní snahou uchovalo dodnes a je opodstatněné.   
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Televize i rozhlas obhájily svou podstatnou roli také v srpnu, kdy se snažily 

sjednotit veřejnost a vyjádřit nesouhlas s násilnou vojenskou intervencí. Od 21. srpna 

probíhal tzv. týden ilegálního vysílání, kdy se rozhlasová a televizní pracoviště přesouvala 

z obsazených budov do improvizovaných redakcí po celé Praze. O obsazení 

Československa a odporu občanů vůči okupaci informovala např. rakouská ÖRF, s níž 

ČST navázala spolupráci už dříve (Končelík, Večeřa, Orság 2010, s. 188–192).  

4.3 Na skok v televizi  

Do Československé televize se podařilo Zdeňku Velíškovi dostat až v červnu 

196817, tedy pouhých několik týdnů před invazí sovětských vojsk. „Když jsem se octl jako 

nováček ve zpravodajství ČST, už zemi ovládala skutečně ta atmosféra napětí, neklidu, 

obav a strachu, že se Moskva opravdu chystá vojensky potlačit demokratizační proces 

v Československu“ (ČRo Vltava 2017, část 2.).  

4.4 První televizní interview 

 Jedním z prvních televizních interview18, které Zdeněk Velíšek udělal, bylo 1. 8. 

1968 s členem bělehradské komunistické delegace z Jugoslávie. Odehrávalo se 

dvojjazyčně, kdy reportér kladl otázky v češtině a respondent odpovídal v srbštině. 

Předmětem rozhovoru byla tamější situace v Československu, které bělehradský 

představitel vyjádřil svou podporu (archiv ČT).  

Během období Pražského jara jezdili do Československa kromě politiků také 

kulturní osobnosti ze západní Evropy, aby podpořili zdejší politické uvolnění. Jednou 

z nich byla francouzská herečka Jeanne Moreau, s níž se Zdeněk Velíšek ujal rozhovoru ve 

francouzštině na ruzyňském letišti (Radiožurnál 2014).  

V prosinci 1968 byl v příloze Televizních novin premiérově odvysílán rozhovor19 

Zdeňka Velíška s francouzským režisérem Claudem Lelouchem, jenž si přijel převzít 

filmovou cenu československého diváka za svůj film Muž a žena (archiv ČT).  

 
17 Zdeněk Velíšek udává jako termín nástupu červenec 1968. Ve spisovém archivu ČT však existuje několik 

scanů televizních košilek z června 1968 věnujících se zahraničnímu zpravodajství, u kterých je jako autor 

uvedený Zdeněk Velíšek. Shodu jmen nelze zcela vyloučit, ale vzhledem k tomuto nálezu lze považovat za 

datum nástupu do ČST už červen 1968.  
18 V různých zdrojích (např. Radiožurnál 2014) i ve Velíškově vyprávění se zmiňuje jako první interview 

s francouzskou herečkou Jeanne Moreau (není však známo přesné datum natáčení). Rozhovor s Jeanne 

Moreau byl na televizních obrazovkách v premiéře odvysílán až v říjnu 1968 (archiv ČT). 
19 V rozhovoru stojí za povšimnutí proměna Velíškova profesního (i televizního) vývoje od roku 1968 do 

roku 1990. Na počátku rozhovoru v krátkém úvodu redaktor představuje česky respondenta a uvádí diváky 
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4.5 Součástí odboje 

Ambice bojovat za svobodu vlasti zřejmě zdědil Velíšek po svém otci: „V 68. viděl, 

jak se bez váhání vrhám od svého překladatelského řemesla do novinářského 

dobrodružství. A pro člověka s jeho zkušenostmi nebylo těžké předvídat, jak to 

dobrodružství skončí“ (ČRo Vltava 2017, část 1.).  

V době Pražského jara bydlel Zdeněk Velíšek v bytě na Vinohradech, kousek od 

Československého rozhlasu, takže vpád vojsk Varšavské smlouvy mohl sledovat přímo 

pod svými okny. V lecčem mu situace připomněla boj o rozhlas z konce druhé světové 

války, jenže správně tušil, že tento zápas Československu cestu ke svobodě neotevře, jak 

sám vzpomíná: „Když se ozvala střelba, uvědomil jsem si, že ulice kolem rozhlasu mohou 

být prvním dějištěm bitvy o potlačení svobody slova a naděje na změnu režimu a že mě 

osobně se to bezprostředně týká, protože to asi taky brzy ukončí moje vlastní možnosti 

užívat té svobody slova, a že to asi skoncuje i s mou svobodou jako občana“ (ČRo Vltava 

2017, část 2.). 

 I vzhledem ke zkušenostem s druhou světovou válkou nechtěl Velíšek vyčkávat, co 

se bude dít, proto svou rodinu ihned odvezl autem z Prahy do Dobřichovic ke svému 

tchánovi. Sám se však vrátil do Prahy a společně s dalšími novinářskými kolegy se přidal 

k týdennímu odporu vůči okupaci Československa. „Beseda, tedy sídlo zpravodajství ČST 

v Praze, už byla obsazená. […] Nabídl jsem tedy svůj momentálně opuštěný byt, takže 

právě v něm se konala první redakční porada ilegálního týdne televizního zpravodajství. 

Odtud se mí noví, a zdaleka ne důvěrně známí, kolegové rozcházeli na svá improvizovaná 

pracoviště, odkud zabezpečovali vysílání“ (tamtéž).  

 V organizaci vzniklého ilegálního vysílání se Velíšek ujal role monitorování 

zahraničního rozhlasu a mapování všech informací, jež se dotýkaly obsazení 

Československa i odporu obyvatel v podobě tzv. „pasivní rezistence“20. Rovněž se podílel 

na zpracování zpráv, které se potom vysílaly nejen v ilegálním vysílání v ČST, ale také se 

posílaly do improvizovaných rozhlasových vysílání (tamtéž).  

Zpravodajská práce v provizorně vzniklých redakcích, např. v suterénech 

pražských domů, probíhala v co největší anonymitě a pracoviště se kvůli obezřetnosti 

 
do situace. Přitom se ale nedívá do kamery, ale do prostoru před sebou – dnes se reportéři dívají přímo do 

kamery nebo na respondenta.  
20 Matení sovětských vojsk pomocí otáčení dopravních značek na silnicích.  



 

33 

neustále měnila, jak Velíšek vzpomíná: „O tom, co se připravuje, mezi sebou vždycky 

komunikovaly jen dvě osoby, které spolu musely spolupracovat na dané akci. Ta moje 

redakce byla na nábřeží u Palackého mostu a měl jsem z ní výhled pouze na pás tanků, 

které most hlídaly. Ale za ten týden jsem také měnil stanoviště, nezůstávali jsme nikde déle 

než den“ (tamtéž).   

Těžký byl také návrat do Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici. Řady 

televizních zaměstnanců výrazně prořídly – kdo mohl, zvolil exil. Velíšek se ale rozhodl 

nejen vrátit do svého nového zaměstnání, ale také zůstat ve své vlasti, pro což měl své 

důvody: „Měl jsem rodinu, a tak nebylo jednoduché odejít. Mým řemeslem byly cizí jazyky 

a už tenkrát o ně byl velký zájem. Věděl jsem, že se uživím, i kdybych měl být proskribován, 

což se v podstatě také naplnilo“ (archiv autorky). 
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5 MEZIOBDOBÍ PŘEKLÁDÁNÍ A TLUMOČENÍ 

5.1 Politicko-společenská situace v 70. letech 

Období normalizace nepřišlo po Pražském jaru ihned, ačkoliv po srpnu 1968 bylo 

zřejmé, že se republika navrátí do poměrů, které zde panovaly mnoho let zpět. Nástup 

totalitního režimu se v plné síle projevil po nástupu Gustava Husáka, jenž v dubnu 1969 ve 

funkci prvního tajemníka ÚV KSČ nahradil Alexandra Dubčeka. Tímto začalo období 

konsolidace komunistického režimu, které známe pod označením „normalizace“ 

a v Československu trvalo až do roku 1989 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 323). 

V roce 1970 došlo k poslední výměně pracovníků v KSČ ve snaze očistit ji od 

všech příznivců minulého reformního hnutí. Dělo se tak na základě stranických prověrek, 

které zkoumaly postoje členů strany k reformám během období Pražského jara. Z KSČ 

bylo vyškrtnuto (mírnější dopad) nebo vyloučeno asi půl milionu lidí. Vyloučení ze strany 

s sebou také často neslo nucenou ztrátu zaměstnání, což nejen jednotlivcům, ale i jejich 

rodinám přinášelo řadu existenčních problémů. Potlačení reforem a personální „očista“ se 

promítla i do všech společenských, vědeckých, kulturních a mediálních institucí (tamtéž).  

V 70. letech byly obnoveny vykonstruované politické procesy s odpůrci režimu, jež 

připomněly tvrdá 50. léta. Mimo jiné stát opět zavedl cenzorské úřady a výrazně omezil 

cestování do zahraničí, vyjet na Západ bylo prakticky nemožné. Veškeré protestní aktivity 

byly potlačeny, nevyjímaje občanskou iniciativu Charty 77. Její úvodní prohlášení se však 

stalo prvním stavebním kamenem pro vznik politické opozice (Končelík, Večeřa, Orság 

2010, s. 205–209). 

5.2 Televize v období normalizace   

V 70. letech výrazně posilovala obliba televize a rostla její sledovanost, proto se 

stala důležitým prostředníkem pro uskutečňování politických cílů, o čemž pojednává také 

Cysařová (2002, s. 533): „V sedmdesátých a osmdesátých letech byly pro všechny oblasti 

tvorby zpracovávány ideově-tematické plány, schvalované v konečné verzi vedením KSČ. 

Preferovaly tzv. společenskou objednávku, tj. pořady k různým oficiálním výročím, které 

měly za úkol ilustrovat politickou linii strany a falšovat současnost i historii, zvláště 

takzvaných krizových let 1968 a 1969. […] Publicisté, kteří se vyhýbali preferované 

angažované tvorbě, se uchylovali k takzvaně nezávadným tématům.“ 
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Komunistické vedení investovalo do výstavby nového televizního sídla na Kavčích 

horách, aby se zajistila lepší vysílací kvalita. V květnu 1970 začal vysílat druhý program, 

jenž měl oproti prvnímu ideovému programu nabídnout zábavnější obsah. Barevného 

obrazu se diváci dočkali v roce 1973 na druhém programu, na prvním až o dva roky 

později (Končelík, Večeřa, Orság 2010, s. 241). 

5.3 Redaktorská práce poč. 70. let 

Nástup normalizace v Československu byl pozvolný, a tak Zdeněk Velíšek ještě 

mohl pokračovat ve své práci redaktora v Československé televizi. Podílel se na přípravě 

televizních šotů21, které předkládaly aktuality např. o přírodních katastrofách ve světě, 

únosech dopravních letadel na Kubu či o pádu francouzské vlády Charlese de Gaulla 

(spisový archiv ČT).22  

Oproti období Pražského jara už nemohl dělat rozhovory s francouzskými 

kulturními osobnostmi, nicméně např. v únoru 1970 dostal prostor k rozhovoru s tehdejším 

ministrem zahraničních věcí Německé demokratické republiky Ottou Winzerem (viz 

archiv ČT).23  

5.4 Odchod z Československé televize 

Kvůli svému nesouhlasu s invazí sovětských vojsk v srpnu 1968 obdržel Zdeněk 

Velíšek špatný kádrový posudek a koncem roku 1970 musel redakci Československé 

televize na dvě dekády definitivně opustit. Jedinou výhodou bylo, že televizi opustil po tzv. 

dohodě. Sice se nemohl věnovat svobodné žurnalistice, ale mohl se opět vrátit 

k překladatelství a tlumočení (archiv autorky).  

5.5 Vliv na profesní život rodiny  

Problémy s plným pracovním uplatněním však měla kvůli Velíškově „škraloupu“ 

jeho rodina. Manželka Olga Velíšková byla nejen vystudovanou filoložkou 

 
21 Televizním šotem se označuje krátká audiovizuální zpráva, jejíž základ tvoří mluvené slovo redaktora 

doprovázené o obrazový materiál (Osvaldová, Halada a kol. 2007, s. 207).  
22 Poslední záznamy o Velíškově práci dle záznamů ve spisovém archivu ČT spadají do roku 1970.  
23 Rozhovor se dochoval na filmové pásce v archivu ČT, není však zdigitalizován. Předmětem rozhovoru při 

návštěvě O. Winzera v ČSSR bylo např. společné směřování zahraniční socialistické politiky, zhodnocení 

vzájemné spolupráce nebo také navázání nových diplomatických kontaktů s vybranými státy Blízkého 

východu či Asie. 
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a překladatelkou, ale rovněž vyučovala na vysoké škole. Další roky se věnovala především 

psaní francouzských učebnic pro studenty24 (archiv autorky).  

Jejich dcera od dětství vynikala talentem v kreslení a výtvarnému směru se chtěla 

věnovat i ve svém studiu. Přijímací zkoušky na vysoké školy výtvarného a pedagogického 

zaměření zvládla úspěšně, nicméně z politických důvodů do studia nemohla nastoupit 

(ČRo Vltava 2017, část 2. + ČT1 2016).  

5.6 Překlady studentských časopisů  

V roce 1972 začal Zdeněk Velíšek pracovat jako překladatel a korektor 

mezinárodních časopisů pro Mezinárodní svaz studentstva, protože kvůli špatnému 

kádrovému posudku jiné zaměstnání nesehnal (archiv autorky). 

„Mezinárodní svaz studentstva se sídlem v Praze vydával časopis o vysokých 

školách a studentském životě, který vycházel až do roku 1989. Nebyl to pouze hloupý 

ideologický plátek, ale časopis, který také popisoval, jak se kde ve světě studuje. Přispívaly 

do něj také studentské svazy, které přes něj ventilovaly své výhrady vůči ministrům školství. 

Vycházel ale naprosto legálně a svým způsobem byl závislý na své řídicí organizaci 

v Rusku, což jsem se ale nikdy přesně nedozvěděl“ (tamtéž).  

5.7 Tlumočení na mezinárodních konferencích  

Během 70. let se Velíšek vypracoval mezi elitní české tlumočníky, což považuje za 

vrchol své tlumočnické kariéry. Na mezinárodních konferencích v zahraničí simultánně 

tlumočil z jednoho cizího jazyka do dalšího, většinou ze španělštiny do francouzštiny nebo 

angličtiny. Jako tlumočník se účastnil např. naftařských konferencí v Afghánistánu, Sýrii 

nebo Libyi (archiv autorky + archiv ČT).  

Tlumočnické služby a překladatelskou činnost pro další subjekty nabízela 

Mezinárodní organizace novinářů (známá také pod zkratkou MON), která od roku 1947 

působila v Praze.25 Kromě kmenových zaměstnanců vykonávali pro MON tlumočnické 

služby také externí českoslovenští tlumočníci. „Když nějaká společnost nebo instituce 

pořádala konferenci v zahraničí, kde potřebovala tlumočit, MON byl nápomocný v tom, že 

 
24 Překladatelka PhDr. Olga Velíšková, CSc., (narozena roku 1929) za svůj frankofonní přínos, odborné 

francouzské překlady i psaní francouzských učebnic získala Čestný řád francouzské republiky. Profesi 

vysokoškolské pedagožky vykonávala až do roku 1989, kdy odešla do důchodu (archiv autorky). 
25 Mezinárodní organizace novinářů vznikla v roce 1946 v Kodani. V letech 1947 až 1995 měla své sídlo 

v Praze (více o historii MON in: Ševčíková 2015). 
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předal seznam možných tlumočníků a pomohl jim sehnat víza i další potřebné doklady,“ 

informuje Velíšek (archiv autorky).  

Jako kabinetní tlumočník působil Velíšek vedle bilingvních i trilingvních 

tlumočníků, od kterých se mnohé přiučil, a považoval to za velkou čest. Mnoho z nich bylo 

židovského nebo migrantského původu, jak vzpomíná: „Mí španělští kolegové byli děti 

španělských emigrantů, kteří skončili na východě, když byli donuceni odejít z Francie. 

Uměli tedy španělsky i francouzsky, protože chodili do francouzských škol“ (tamtéž).  
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6 VELKÝ NÁVRAT DO ČESKÉ TELEVIZE 

6.1 Politicko-společenská situace v roce 1989 

Už od začátku roku sílily v Československu protesty jako předzvěst konce 

neudržitelné komunistické moci. Původně plánované poklidné oslavy veřejnosti dvacátého 

výročí od sebeupálení Jana Palacha se v lednu 1989 změnily v tvrdý policejní zákrok. 

Odezva na sebe nenechala čekat a tisíce lidí se během tzv. Palachova týdne účastnily série 

pražských demonstrací (Končelík, Večeřa, Orság 2010, s. 208). 

Další krok přišel v červnu 1989, když opozice předložila petici Několik vět, ve které 

žádala o dialog s KSČ. Konkrétně šlo o propuštění politických vězňů a znovuobnovení 

svobody slova a shromažďování. Během pár měsíců dokument získal kolem 40 tisíc 

signatářů (tamtéž). 

Poslední a nejzásadnější okamžik nastal 17. listopadu. Napětí gradovalo během 

studentského shromáždění na uctění památky studenta Jana Opletala (a dalších 

popravených představitelů studentského hnutí) a vyvrcholilo brutalitou Státní bezpečnostní 

policie, která studenty obklíčila na Národní třídě a zbila. Za studenty se postavila široká 

veřejnost, jež spáchané násilí odsoudila, a v příštích dnech následovaly stávky vysokých 

škol i dalších kulturních institucí. Západní novináři nazvali tyto protesty za pád 

komunistického režimu jako „sametovou revoluci“ (Bělina a kol. 2003, s. 309).  

19. listopadu vzniklo opoziční hnutí Občanské fórum (OF), které zastupovalo 

názory široké veřejnosti. Nešlo tedy o jednotný politický směr, nicméně důležitým byl 

společný hlas po politicko-společenské změně. Mluvčím a hlavní osobností OF se stal 

disident a dramatik Václav Havel. Od 21. do 26. listopadu probíhaly v Praze masové 

demonstrace s cílem podpořit požadavky OF. Na zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 

rezignoval Miloš Jakeš na svou funkci generálního tajemníka. Na konci roku 1989 byl 

Havel zvolen novým prezidentem. Oficiální název státu se změnil na Česká a Slovenská 

Federativní Republika. Tím definitivně skončilo období normalizace a byla zahájena 

politická, ekonomická a společenská přeměna československého státu (tamtéž, s. 310). 

6.2 Československá televize po sametové revoluci  

V 90. letech se celospolečenská změna zásadně promítla také do všech médií, kdy 

došlo k výrazné změně práce v redakcích, obsahu médií i jejich postavení ve společnosti. 
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Nástup demokracie byl cestou médií nejen k legislativním změnám, ale také k jejich 

profesionalizaci a komercializaci (srov. Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 365n.).  

Československý rozhlas a Československá televize byly odstátněny, rozděleny na 

dvě samostatné instituce a ustanoveny jako média veřejné služby. Došlo k personálním 

změnám v řadách vedení i zaměstnanců ČST. „Stávkový výbor Občanského fóra ČST 

žádal rychlou obměnu pracovníků, především v Televizních novinách, nesouhlasil 

s jmenováním politické programové rady ústředního ředitele, složené ze zástupců všech 

politických stran, a prosazoval televizi jako nezávislé médium. Nátlakové akce v garážích26 

pokračovaly, a tak 11. ledna 1990 vláda Miroslava Pavla27 odvolala a do funkce 

jmenovala Jindřicha Fairaizla, dokumentaristu známého ze šedesátých let“ (Cysařová 

2003).  

K televiznímu řemeslu se mohli navrátit i ti, kteří museli své zaměstnání kvůli 

událostem v srpnu 1968 opustit. Mnoho z nich však už bylo v (před)důchodovém věku. 

Jedním z mála, kdo to dokázal a během pár let se navíc stal ikonou zpravodajství, je 

Zdeněk Velíšek.  

6.3 Redaktor   

Zdeněk Velíšek do televize nastoupil ve svých 56 letech i přesto, že se mu po pádu 

železné opony otevíraly naprosto nové a konečně svobodné možnosti v jeho překladatelské 

a tlumočnické profesi. „Ale já jsem se rozhodl pro totální změnu profese. A to prakticky 

okamžitě. Odešel jsem z dosavadního zaměstnání, nechal jsem si ovšem překlady jako 

prozatímní základnu své obživy a jako pojistku proti zapomínání. […] Ale nebral jsem to 

tehdy tak vážně a hned v lednu 1990 jsem přenesl veškeré naděje a sny o skutečně 

smysluplné práci zpátky na půdu televize“ (ČRo Vltava, část 3.). 

Zpočátku byl především redaktorem, postupně se profiloval také v komentářích 

a vyzkoušel si i pozici moderátora vybraných pořadů věnujících se evropským tématům 

(viz kapitola 6.5). Krátký čas působil jako vedoucí zahraniční rubriky (archiv autorky). Od 

roku 2004 byl také členem Etického panelu ČT28 (Nečas 2007, s. 136). 

 
26 V budově ČST na Kavčích horách.  
27 Miroslav Pavel byl 27. listopadu 1989 jmenován do funkce ředitele ČST (do té doby mluvčím federální 

vlády). V prosinci 1989 vydal kontroverzní rozhodnutí o reorganizaci televize a její funkci jakožto státního 

sdělovacího prostředku, s čímž zásadně nesouhlasil Stávkový výbor OF ČST (Köpplová, Bednařík a kol. 

2003, s. 270–273).  
28 Více o činnosti a členech Etického panelu ČT in: Foltýnová 2015. 
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„V době nástupu do televize, kdy jsem byl víc reportér než komentátor nebo 

moderátor, tak jsem byl nesmírně šťastný, že můžu přinášet témata, která jsem objevoval 

na svých cestách v zahraničí a která jsem sám vybíral. Zajímala mě například 

problematika soužití etnik a životní styl španělských a francouzských Romů. V 90. letech 

a na počátku 21. století to byla ojedinělá témata, která jsem strašně rád vozil do Prahy. 

Přivezl jsem zpátky třeba hodinovou reportáž, ze které se pak dělaly pětiminutovky,“ 

vzpomíná Velíšek (archiv autorky).  

Díky jazykové vybavenosti i širokému politickému přehledu byla Velíškovou 

jasnou volbou (rovněž vítanou ze strany televize) zahraniční redakce, ve které začínal jako 

reportér vyjíždějící na pravidelné cesty do západní Evropy, zejména do Španělska nebo 

Francie, s níž ho má většina diváků spjata. Už od počátku své novinářské kariéry natáčel 

nejen reportáže, ale dělal i rozhovory s významnými zahraničními státníky včetně 

francouzských prezidentů (Mitterrand, Chirac, Sarkozy) nebo britské premiérky Margaret 

Thatcherové (archiv ČT).  

Po nástupu do televize se musel rychle zorientovat v televizní technice, která se 

navíc i nadále vyvíjela. Zdeněk Velíšek tak na vlastní kůži zažil nástup digitalizace 

a nových televizních nástrojů i redaktorských postupů při práci s hrubým televizním 

materiálem. „Na cesty jsme zpočátku jezdili tři – redaktor, kameraman a technik zvuku.29 

Zvuk jsem si pro sebe nabíral na malý magnetofon, abych měl mluvené slovo po ruce, až 

budu sedět v autě a budu to chtít zpracovávat. Tehdy se nevysílal pořad přímo z počítače 

jako dneska, bylo to mnohem těžší. Museli jsme dovézt natočený materiál do Prahy 

a ustříhat ho až tam. Počítačový střih, který si dnes dělají sami už redaktoři v terénu, se 

během těch mých 30 televizních let rodil zvolna“ (archiv autorky).  

6.3.1 Cesty za reportážemi  

Své reportérské začátky v 90. letech absolvoval Zdeněk Velíšek na cestách po boku 

kameramana Erasma de Rossi, na kterého rád vzpomíná jako na kolegu, jenž ho naučil 

vidět svět skrz obrazy. „Ještě dnes se dívám a vidím nejen očima, ale taky […] okem 

kamery. Veškerou představivost, kterou jsem si za ta léta vypěstoval, jsem získal, když jsem 

 
29 Televize od svého vzniku budovala také svou síť stálých zahraničních zpravodajů. V 70. letech měla ČST 

zahraniční zpravodaje v devíti městech, kupř. v Moskvě, Berlíně, Sofii, Paříži, Hanoji či Havaně (Hladký 

1986, s. 57). Např. jmenovitě novinář Bedřich Rohan (1920–2006) byl v letech 1948–52 zahraničním 

zpravodajem ČTK v Bělehradu a od roku 1967 pařížským zpravodajem ČST pro západní Evropu (Köpplová, 

Bednařík a kol. 2003, s. 345). Nicméně vedle stálých zpravodajů ještě v 90. letech vysílala ČST (i ČT) 

tříčlenné (a později dvoučlenné) týmy na reportážní cesty. 
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chtěl vědět, jak to vidí ten člověk s kamerou na rameni a co tedy vlastně přivezeme domů. 

I když jsem si povídal s někým mimo obraz, koukal jsem se v té době, pokud to šlo, co zatím 

natáčíme, a v duchu už jsem to vyhodnocoval, aniž jsem to doopravdy věděl“ (ČRo Vltava, 

část 3.).   

Na většinu „výjezdů“ za reportážemi po západní Evropě ho pak doprovázel 

„dvorní“ kameraman Antonín Mittelbach30. Témata reportáží si Velíšek většinou vybíral 

sám. Cílem však nebylo natočit audiovizuální materiál pouze pro jednu reportáž, ale během 

několikadenní cesty stihnout vytvořit maximum možných reportáží. Vše bylo tedy potřeba 

předem naplánovat a domluvit nejen místa a osoby pro natáčení, ale také ubytování včetně 

harmonogramu pro přejezdy (archiv autorky). 

„Od té doby, co se dá cestou telefonovat z mobilu, jsem stovky, ne-li tisíce 

kilometrů protelefonoval. Sedával jsem na zadním sedadle vedle kufrů či techniky 

s blokem na klíně a s mobilem u ucha […] Protože to, co jsem chtěl na každé reportážní 

cestě natočit, se muselo nejdřív dojednat. V Praze nebo na území republiky to zařizuje 

produkce. Při výjezdu za hranice je redaktor odkázán na to, co si dojedná sám. Tedy pokud 

nejede zrovna jen na oficiální cestu v doprovodu ministra, premiéra či jiné oficiální 

osobnosti. Ti mají všechno včetně televizního natáčení domluveno svým úřadem,“ 

vzpomíná Velíšek (ČRo Vltava, část 3.).  

V reportážích se Velíšek zpočátku věnoval životu v daných zemích. Svoje první 

cesty uskutečňoval často do Rakouska, Švýcarska, Španělska a Francie. Jako reportér 

navštívil ale třeba také Tchaj-wan nebo Indii. Vždy ho zajímala krajina a venkov v jeho 

proměnách, na které mělo vliv neustálé vylidňování vesnic a odchod obyvatel do měst, 

a přeměna krajiny v důsledku globalizace. Častým a již zmíněným tématem bylo soužití 

etnik na venkově i na periferiích měst, život španělských a francouzských kočovných 

obyvatel, integrace imigrantů do společnosti, sociální bydlení nebo také odlišné přístupy ke 

vzdělávání dětí. Jeho prvotiny se snažily českým divákům přinést nezkreslený pohled na 

život za hranicemi tehdejší železné opony a bývaly často apolitické, ačkoliv s politikou 

daných zemí vždy úzce souvisely (archiv ČT + autorky).  

 
30 Antonín Mittelbach (narozen r. 1956) působí od roku 1990 jako kameraman v České televizi. Kromě toho 

je závodníkem na tzv. vysokém kole. Jeho záliba se přenesla i do knižní tvorby, když napsal knihu Pokořený 

rekord (nakl. Nezávislý novinář 1996) jako záznam závodu na vysokém kole na kladenském atletickém 

stadionu.  
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Velíškův přístup k novinařině utvářely jeho zkušenosti ze světa, z reportérských 

cest po Evropě a Asii, ale i z dřívějších návštěv afrických a latinskoamerických zemí, kam 

jezdil tlumočit. Jak sám říká: „Moje cesty po světě mě naučily mít pochopení pro menšiny, 

etnické komunity, pro vzácnou autentičnost […] nicméně novinář se nemůže smířit s tím, že 

nezná příčiny a souvislosti toho, co se děje na našem kontinentě v souvislosti s tím, co jsem 

kdysi viděl na těch druhých kontinentech. Nemá se bránit tomu, aby jeho samotného 

formovala stále znovu a znovu realita okolního světa“ (ČRo Vltava, část 5., zkráceno).  

6.3.2 Magazíny zahraniční redakce 

Od roku 1990 se Velíškovy reportáže ze zahraničních cest televizního zpravodajství 

objevovaly také v magazínu Objektiv. Některé reportáže, např. příspěvek Chile na první 

pohled (odvysíláno v dubnu 1991) Velíšek připravoval jako redaktor s použitím archivního 

obrazového materiálu nebo záběrů od místních televizí. V letech 2005–2015 pak byly 

v Objektivu časté jeho reportáže z Francie a Španělska, jež natáčel s Antonínem 

Mittelbachem a které představovaly přírodní zajímavosti nebo kulturní události daných 

zemí (archiv ČT).  

Reportáže s politickou tematikou míval Velíšek pravidelně v pořadech U nás 

v Evropě nebo Mezi póly. 

Publicistický půlhodinový týdeník U nás v Evropě vysílala ČT2 v roce 2004 každý 

čtvrtek v podvečer a v roce 2005 se přesunul do večerních hodin na ČT1. Přibližoval dění 

v celé Evropské unii, nejen bruselská zasedání, ale také běžný život obyvatel EU různých 

profesí. Dramaturgyní pořadu byla Andrea Majstorovičová a moderovala ho Eva 

Hrnčířová. Zdeněk Velíšek do něj pravidelně přispíval reportážemi z evropského 

politického dění nebo na konci pořadu komentářem v rámci své rubriky Týden v EU. 

Rubrika byla de facto Velíškovým „minipořadem“ se svou úvodní znělkou, v níž 

figurovaly záběry Velíška z jeho pracovny (archiv ČT). Tento pořad je důkazem prolínání 

Velíškovy reportérské a komentátorské aktivity v televizi. Jeho plně rozvinuté pozici 

komentátora od roku 2011 se více věnuje kapitola 6.4. 

Nedělní dvacetiminutový magazín Mezi póly na ČT2 v letech 2004 až 2005 

připravovala pod vedením Michala Kubala a Jana Fingerlanda zahraniční redakce 

a moderování se ujala Eva Hrnčířová či Petra Flanderková. Pořad reflektoval zahraniční 

události z uplynulého týdne formou reportáží a komentářů. Na začátku vždy moderátorka 

shrnula nejdůležitější události týdne z dění ve světě formou krátkých zpráv s doprovodným 
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obrazovým materiálem. Velíškovy reportáže se dotýkaly nejen čistě politických témat 

(např. vstoupení nových zemí do EU, švédské referendum o přijetí eura, volby v Gruzii), 

ale také sociálních a společenských oblastí (menšiny ve Španělsku a Francii, sociální 

bydlení, problematika zahalování muslimských dívek ve francouzských školách).  

6.3.3 Rozhovory s evropskými státníky 

Vedle reportážních cest vyjížděl Velíšek také na oficiální rozhovory s politiky, 

prezidenty i dalšími státníky, z nichž připomeňme některé zásadní. Jeden z prvních 

Velíškových rozhovorů byl odvysílán v květnu 1990 v rámci pořadu Události týdne na 

ČST. S generálním tajemníkem OSN Javierem Perezem de Cuellarem vedl Zdeněk Velíšek 

interview ve španělštině o globálních problémech, o postavení Československa ve světě 

nebo také o situaci v rozvojových zemích, které se potýkají s hladomorem, analfabetismem 

i nevyhovujícími podmínkami pro život (archiv ČT).  

Další exkluzivní rozhovor pro ČST uskutečnil Velíšek s někdejším francouzským 

prezidentem Françoisem Mitterrandem v září 1990 v prezidentském sídle v Paříži. 

Interview se odehrálo pouhý den před příjezdem fr. prezidenta do Prahy a týkalo se 

aktuální politické situace v Československu i plánovaného setkání s Václavem Havlem 

(archiv ČT). Na tuto zkušenost vzpomíná Velíšek jako na svůj druhý televizní „křest 

ohněm“: „Byl ke mně právě tak shovívavý jako Jeanne Moreau. Můj rozhovor s ním měl 

trvat patnáct minut a já nebyl schopen sledovat čas. Neuměl jsem to. Snad jen jeho 

zásluhou jsme se dostali k závěrečným větám přesně v patnácté minutě a rozhovor dával 

ucelený obraz o tématu. […] Během rozhovoru byl Mitterrand velmi jemný, uhlazený 

a chápající. Prostě mi pomáhal, jak to jen uměl“ (ČRo Vltava, část 4.).31  

Následovaly rozhovory se všemi dalšími budoucími francouzskými prezidenty 

(Sarkozy, Hollande) kromě současné hlavy státu Emmanuela Macrona.  

V roce 1997 (a poté 2002) se v Elysejském paláci již jako zkušený redaktor potkal 

pozdě odpoledne při interview s fr. prezidentem Jacquesem Chiracem, který se měl ještě 

ten večer vysílat na ČT a z něhož si odnesl další nezapomenutelnou vzpomínku na vlídné 

jednání. Chirac na sebe totiž nechal před rozhovorem dlouho čekat a zdálo se, že Velíšek 

nestihne poslat natočený materiál přes francouzskou televizi do pražského studia včas, jak 

sám vypráví: „Rozhovor sám proběhl dobře. Pak mě ale francouzský prezident přivedl do 

 
31 Pro Velíškův obdiv a kladný vztah k Mitterrandovi si v redakci ČT vysloužil přezdívku „François 

Veterán“, o které se však dozvěděl až o mnoho let později v den svých 70. narozenin (archiv autorky).  
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rozpaků. Zeptal se, kdy se to bude vysílat. Podíval jsem se na hodinky a nedokázal jsem mu 

říct pravdu: ‚To teď opravdu nevím, pane prezidente, musím to odvézt do France 

Télévision přes půl vnitřní Paříže a teď je v ulicích dopravní špička. Vysílat se to má 

vlastně za chvíli.‘ […] Chirac nehnul ani brvou a já nevěřil svým uším: ‚Dám vám své auto 

s policejním doprovodem. Dojedete včas. Nebojte se‘ “ (tamtéž).  

Ve francouzštině ovšem nehovořil pouze s představiteli Francouzské republiky. 

Jazyk země galského kohouta využil také při interview s dánskou královnou Markétou II. 

a jejím chotěm v roce 1994. Stejně jako předchozí rozhovory se i tento konal před 

návštěvou České republiky dánskou královskou rodinou. Za povšimnutí stojí fakt, že 

rozhovor probíhal v příjemné uvolněné atmosféře i díky Velíškově profesionalitě 

a rozsáhlým znalostem o královské rodině, kterou tím, jak sami v rozhovoru přiznají, mile 

překvapil (archiv ČT).  

Příležitost dostal rovněž v angličtině, kterou se naučil jako samouk a na 

soukromých hodinách. Britská premiérka Margaret Thatcherová přijela v květnu 1996 do 

Prahy na kongres Nové atlantické iniciativy. Velíškův rozhovor se Železnou lady byl 

součástí reportáže o posledním dni kongresového zasedání. Na začátku reportáže redaktor 

v tzv. stand-upu informuje o podepsání Pražské deklarace atlantických zásad a následuje 

několikaminutový rozhovor s britskou premiérkou z kongresového salónku, jenž se týká 

dopadů podepsání deklarace a potřeby upevňovat svobodu a demokracii (tamtéž).  

V letech 2007 až 2012 dělal Velíšek profilové rozhovory pro pořad Interview 

ČT2432. Jmenovitě kupř. s odborníkem na jadernou energetiku Bertrandem Barrém, 

francouzským spisovatelem, diplomatem a aktivistou Stéphanem Frédéricem Hesselem 

nebo fr. politikem a premiérem Chiracových vlád Dominiquem de Villepinem (tamtéž). 

6.4 Komentátor 

K práci komentátora Zdeňku Velíškovi pomohlo nejen vzdělání a cestování po 

světě, ale také fakt, že po Pražském jaru dobrovolně neemigroval. Byl tak součástí českých 

dějin a znal mentalitu národa, ke kterému skrz své komentáře promlouval. „Před tím33 

jsem mohl dělat jenom prostředníka při předávání myšlenek, teď mohu jako komentátor 

říkat své vlastní myšlenky, a to je přece obrovský rozdíl!“ (ČT1 2016).  

 
32 Pořad Interview ČT24 je od roku 2006 dodnes vysílán každý všední den v podvečer jako půlhodinový 

rozhovor s vybranou osobností.  
33 Např. v OIRT nebo při práci překladatele.  
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Zdeněk Velíšek se jakožto komentátor vtiskl do paměti televizních diváků nejen 

svými rozsáhlými znalostmi o Evropě v pořadu Horizont ČT24, ale také díky svému 

osobitému a nezaměnitelnému přednesu. Nejdůležitější pro něj byl vždy precizně 

připravený obsah komentáře, na kterém pracoval vždy několik dnů, ale nezapomínal ani na 

dikci. „Určitě si dávám záležet i na dikci. Můžu mít celý komentář v hlavě a vědět přesnou 

pointu, ale pokud ji správně neodříkám – když mi nebudou sedět pomlky, otazníky 

a vykřičníky – nebude to pak nikdy ono,“ a žertovně dodává: „Navíc bydlím jen přes ulici 

od divadla, tak to přece musím umět“ (archiv autorky).  

Za svůj komentátorský vzor považuje novináře Karla Kyncla34, který 

z Československa emigroval do Londýna, kde spolupracoval s BBC a později jako 

zahraniční zpravodaj s Českým rozhlasem. „Jeho práci i přednes jsem obdivoval. Navíc mi 

potom někteří lidé říkali, že jsme si byli i hlasově podobní, což mě nesmírně potěšilo. Byl 

rozeným komentátorem, který se dovedl dostat až na dřeň událostí. Také bych to chtěl umět 

a snad se mi to už za ta léta i povedlo naučit,“ vypráví Velíšek (archiv autorky).  

6.4.1 Komentátorské začátky  

Už v 90. letech jako redaktor ČST přispíval svými komentáři k aktuálnímu 

zahraničnímu dění v pořadu Události, komentáře35. Jeho první komentář odvysílaný 28. 6. 

1990 se týkal schůzky Evropského společenství v Dublinu (archiv ČT). 

V roce 1994 míval nepravidelně komentáře k evropskému dění v pořadu ‚21‘, jenž 

běžel na ČT od 21 hodin. Pořad shrnoval nejdůležitější události a zval si do diskuze české 

i zahraniční hosty – novináře i politiky. Následovaly občasné komentáře i v dalších 

diskuzních pořadech, např. V pravé poledne (v r. 1999), nebo živé studiové rozhovory 

moderátorů se Zdeňkem Velíškem k aktuální problematice v pořadech Před polednem 

(v r. 2007) či Před půlnocí (v r. 2011) na ČT24 (tamtéž).36  

 

 
34 Novinář Karel Kyncl (1927–1997) na sebe upozornil v roce 1948, když pro Československý rozhlas 

moderoval živě vysílání z Mezinárodní výstavy rozhlasu. V 50. letech působil v redakci Armádního rozhlasu. 

Na počátku 60. let přešel do zahraniční redakce Čs. rozhlasu a byl tři roky zpravodajem v USA. Na konci 

roku 1968 přešel do ČST, odkud byl za rok propuštěn. Po podpisu Charty77 a předchozím věznění za 

protirežimní názory zvolil v roce 1983 exil do Velké Británie. Spolupracoval s BBC i různými čs. exilovými 

periodiky, v 90. letech pak jako britský zpravodaj ČRo.  
35 Pořad byl předchůdcem dnešních Událostí, komentářů na ČT24. Jeho podtitul zněl „Půlhodina o dění u nás 

a ve světě“, pořadem provázeli dva moderátoři, vedli diskuze s hosty, pouštěly se reportáže k diskutovaným 

tématům a vystupovali v něm i redaktoři ČST se svými komentáři (více in archiv ČT).  
36 Pořad V pravé poledne vysílala v letech 1998–2000 v premiéře ČT1 a byl reprízován na ČT2. Na ČT24 

byly vysílány pořady Před polednem v letech 2006–2010 a Před půlnocí v letech 2006–2013.  
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6.4.2 Vedlejší efekty 

V roce 2007 přispíval Zdeněk Velíšek svými komentáři do pořadu Vedlejší efekty. 

V letech 2006 až 2009 ho vysílala ČT24 jako živou nedělní diskuzní platformu s diváky, 

která se detailněji zaměřila na vybraná politická, ekonomická, společenská nebo kulturní 

témata z mnoha pohledů. Interaktivní pořad trval asi 50 minut a moderátoři (Eva 

Hrnčířová, Tomáš Šponar, Vendula Krejčová, Barbora Kroužková) si zvali odborníky 

k diskutované problematice. Diváci mohli během vysílání do studia psát nebo přímo volat 

své dotazy (archiv ČT).  

6.4.3 Highlight  

V roce 2011 uvedla ČT24 nový zpravodajský magazín Highlight. Dvacetiminutový 

pořad byl vysílán od 3. ledna do 22. prosince 2011 každý všední den a reflektoval aktuální 

domácí i zahraniční celospolečenská témata, nabízel pohled do televizního zákulisí 

a představoval novinky ze světa vědy, technologií i moderního života. První díl moderovali 

Daniela Písařovicová a Lukáš Dolanský (archiv ČT).  

 Pro každý díl byla stěžejní dvě témata (většinou hlavní události dne), kterým se 

pořad detailně věnoval, a přehled zpravodajství v zahraničním tisku. Pořadem provázel 

moderátor, který si zval do diskuze nebo k okomentování událostí své televizní kolegy, jak 

redaktory, tak i zahraniční zpravodaje. Na konci následovala rubrika Rating, v níž se 

vybraní televizní redaktoři nebo mediální analytici vyjadřovali k vybrané české nebo 

zahraniční události. Název Rating byl zvolen proto, že redaktor rubriky na konci svého 

komentáře danou událost ohodnotil na stupnici důležitosti.  

První rubriky Rating se ujal Zdeněk Velíšek a zaměřil se v ní na maďarské převzetí 

předsednictví Evropské unie. Další své komentáře, zejména k aktuálnímu politickému dění 

v zahraničí, představoval v pořadu po celý rok, vždy několikrát do týdne.  

Komentáře se často vztahovaly k dění v Evropě, jež ho vždy fascinovala a byla 

i častým předmětem jeho písemných komentářů, které vycházely nejprve online na blogu 

ČT24 a poté knižně. Pro představu zmiňme některá konkrétní témata, kterým se Velíšek 

v pořadu Highlight v roce 2011 věnoval:  

- ze zahraničních: povstání islamistů v Tunisku, plánovaný vojenský zásah USA 

v Libyi, stanutí Chiraca před soudem, platová rovnost v EU, konec jaderných 

elektráren v Německu, zprovoznění plynovodu Nord Stream, budoucnost eura, 
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- z domácích: snahy Jiřího Dientsbiera o reformu OSN, česko-čínské ekonomické 

vztahy, evropský odkaz Václava Havla,  

- z oblasti vědy a techniky: nové univerzální nabíječky mobilních telefonů, 

renesance rozhlasu v USA.  

6.4.4 Horizont 

V roce 2011 spustila ČT24 další nový pořad, kterým byl nedělní magazín Horizont. 

Pořad zahraniční redakce informoval o dění ve světě, přinášel vlastní reportáže a využíval 

zpravodajství ze zahraničních agentur. Moderátory Horizontu byli (a dodnes jsou) Tomáš 

Šponar a Hana Scharffová.37 Nástupcem magazínu se stal v roce 2013 současný Horizont 

ČT24 jako platforma přinášející zahraniční zpravodajství i příležitost komentovat světové 

události (archiv ČT).  

Od ledna 2011 do června 2013 měl Zdeněk Velíšek v pořadu svou pravidelnou 

rubriku s názvem Evropa Zdeňka Velíška. Velíšek byl v té době už vyprofilovaným 

odborníkem na společenská, politická i sociální témata v Evropě, potažmo Evropské unii, 

a Česká televize mu tím dala prostor uplatnit jeho ucelené znalosti. První rok se tedy 

tematicky prolínal či doplňoval s jeho příspěvky v pořadu Highlight. V komentování 

pokračoval i pro nový Horizont ČT24 v rubrice Horizont Zdeňka Velíška, kde si až do října 

2019 ponechal své původní neděle. Během let se proměňovaly jak formát Horizontu, tak 

i forma Velíškova komentáře. V rámci jeho rubriky byly komentáře nejprve předtočené 

a ve studiu se pouštěly prostřednictvím televizní obrazovky. Později své komentáře 

prezentoval v televizním studiu naživo (tamtéž). 

Zdeněk Velíšek se na Horizont pečlivě připravoval, od pondělního rána už sbíral 

náměty pro svůj další nedělní komentář. Inspiraci získával z předplaceného zahraničního 

tisku (např. Le Monde, Le Point, Der Spiegel) i poslechem evropských zpravodajských 

rozhlasových stanic. Samotná práce na psaní komentáře mu zabrala vždy nejméně dva dny 

(archiv autorky).  

 

 

 

 
37 Dříve pořad uváděli také Martin Jonáš, Kateřina Etrychová, Michal Kubal, Dana Zlatohlávková, Václav 

Černohorský. K moderování Horizontu ČT24 se připojili Jakub Szántó či Linda Bartošová. 
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6.5 Moderátor a dramaturg  

Prvním nesmazatelným moderátorským počinem Zdeňka Velíška se v jeho 68 

letech stalo komentování útoku na newyorská dvojčata 11. září 2001.38 „Když vyletěl do 

povětří druhý mrakodrap, utíkal jsem do velína, že už to nebude náhoda, ale teroristický 

útok. Ve zpravodajství se řešilo, jak se o tom bude informovat a co kdo bude dělat. 

Navrhoval jsem, že můžu překládat z angličtiny do češtiny, na čemž jsme se střídali 

s vedoucím zahraniční rubriky Markem Dobrovolným. Na každý den se vymyslelo několik 

témat, kterým se budeme ve studiu věnovat, například statika mrakodrapů nebo hasičské 

práce. Byla to náročná směna, na kterou jsem nebyl vůbec připravený. Nebyl jsem 

profesionální moderátor a se všemi okolnostmi a celou problematikou jsem se musel rychle 

seznámit. Do studia mi přinášeli informace napsané na lístečcích. Nešlo o to předložit 

komentář jen českým divákům, ale také vysvětlit, co útok znamená pro Ameriku,“ 

vzpomíná na svoje „horké“ moderátorské začátky Velíšek (archiv autorky).  

V letech 2002 až 2010 se Velíšek vedle své reportérské a komentátorské práce 

věnoval také moderování a dramaturgii, a to několika diskuzních pořadů, jež se věnovaly 

problematice Evropské unie – Evropská mozaika, Evropské fórum a Evropské události.  

Ústřední téma Evropy a Evropské unie ho doprovázelo nejen v televizní práci, ale 

také v jeho knižně vydaných komentářích (viz kapitola 8). Čím Evropa Zdeňka Velíška tak 

fascinovala? „Z Evropy jsem si udělal tak trochu cíl svého snažení o informování českého 

diváka. Myslím si, že nám ta informace čtyři desetiletí chyběla a máme co dohánět. 

A abychom se dobře orientovali a abychom zapadli do toho světa, do kterého jsme 

vstoupili v roce 89., tak ho potřebujeme znát“ (Před půlnocí 2007).  

6.5.1 Studio reportérů  

V letech 1997 až 1998 se Zdeněk Velíšek jako dramaturg podílel na pořadu Studio 

reportérů, který představoval mozaiku reportáží ze světa. Zhruba půlhodinové vysílání 

běželo ve večerních hodinách na ČT2 (Týdeník Televize 1997). V archivu ČT však není 

dochovaný žádný audiovizuální záznam pořadu, proto o něm nelze blíže informovat.  

 

 
38 Někteří čeští novináři a mediální analytici hovořili o nedostatečné profesionalitě a selhání vysílání 

veřejnoprávního média, které o události neinformovalo jako první. Mimořádné vysílání probíhalo na ČT1 

(zpravodajská ČT24 v té době ještě neexistovala). Mediální analytik, vysokoškolský pedagog 

a odborník na historii ČST a ČT Milan Šmíd (Aktuálně 2011) vysvětluje situaci technickým zázemím 

tehdejší ČT a vyzdvihuje kontinualitu vysílání mimořádného programu.  
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6.5.2 Evropská mozaika 

Cyklus Evropská mozaika vysílala ČT1 v roce 2002 každé druhé pondělí. Od 

samého počátku se na spolupráci jako dramaturg podílel Zdeněk Velíšek a od sedmého 

dílu se stal také moderátorem pořadu, střídavě s Markem Dobrovolným, Martinem 

Dorazínem a Evou Hrnčířovou (archiv ČT).   

V menším studiu laděném do barev Evropské unie moderátor diskutoval s dvěma 

hosty na jedno vybrané téma. Řešila se především problematika spojená s plánovaným 

vstupem České republiky do Evropské unie.39 V průběhu vysílání mohli diváci využít tzv. 

zelené linky, kterou zřídilo ministerstvo zahraničí, a pokládat hostům své dotazy k EU. 

Záměrem pořadu bylo vysvětlit divákům, co naši zemi čeká se vstupem do EU. Pro větší 

diváckou atraktivitu byly v pořadu použity také Velíškovy reportáže a moderátor 

uskutečnil jeden videorozhovor na dálku s vybraným odborníkem. Tématy pořadu byly 

například: česko-rakouský spor o Temelín, evropské dotace pro zemědělce nebo 

vysokoškolské vzdělání, profesionalizace evropských armád, evropská integrace, 

železniční doprava, životní prostředí atd. (tamtéž).  

Poslední speciální díl odvysílala Česká televize 23. prosince 2002. Za doprovodu 

Zdeňka Velíška nabídl sérii původních reportáží zahraniční redakce, které měly 

prostřednictvím obrazu poodhalit, kam se bude Evropa v příštích letech ubírat (tamtéž).  

6.5.3 Evropské fórum 

Na Evropskou mozaiku svým obsahem i vizuální podobou navázal v únoru 2003 

nový pořad s názvem Evropské fórum. Opět šlo o diskuzní platformu, nicméně ji ČT2 

vysílala pouze jedenkrát měsíčně v délce 50 minut. Tematicky se cyklus držel obdobných 

témat, kupříkladu jak se mají na vstup do Evropské unie připravit menší a střední 

podnikatelé, zemědělci, obchodníci ad. Případně měl pomoci lidem v rozhodování při 

hlasování v referendu (archiv ČT).40 

Novinkou byli dva moderátoři v každém díle (Zdeněk Velíšek + Eva Hanzlová / 

Eva Hrnčířová) a také více hostů, většinou čtyři. Velíšek v pořadu nepůsobil pouze jako 

moderátor debaty, ale přejímal také funkci komentátora, kdy vysvětloval nebo doplňoval 

 
39 Česká republika se stala členem Evropské unie 1. května 2004.  
40 Pořady věnované EU vzbudily divácký ohlas. Důkazem je díl Evropského fóra z 29. 4. 2003, kdy Velíšek 

coby moderátor na konci pořadu objasňuje postavení ČT a informuje diváky, že pořad veřejnoprávního 

média není a nemůže být součástí politické kampaně na podporu vstupu ČR do EU.  
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výpovědi hostů o své relevantní poznatky či důležitá fakta. Hosty bývali politici, 

ekonomové nebo odborníci na problematiku EU zastávající protichůdné názory (tamtéž). 

6.5.4 Evropské události 

V roce 2003 uvedla Česká televize také nový zpravodajský týdeník Evropské 

události, který se věnoval postavení České republiky v Evropě a Evropské unii, reflexi 

politiky evropských států, politickým analýzám, zahraničním reportážím (měl je tu 

i Velíšek) a postřehům zahraničních zpravodajů. V začátcích pořad moderovali Martin 

Dorazín nebo Eva Hrnčířová. Během roku 2004 se pořad nevysílal a v roce 2005 se 

divákům přihlásil v novém provedení s podtitulem „magazín zahraničních zajímavostí“, 

vysílaný každý týden stanicí ČT24 až do roku 2010 (archiv ČT).  

V dubnu 2005 v nové podobě pořadu uvítal diváky jako moderátor Zdeněk Velíšek 

a představil obsah: „Nabídneme vám v něm trochu jiný pohled na dění v Evropě, než jaký 

vám poskytují hlavní zpravodajské relace. Dnes se například od zpravodajky České televize 

na Slovensku Anetty Petrovičové dozvíte, jak slovenským maturantům kdosi nabídl 

k příkladům z matematiky rovnou výsledky. Byl to jen přehmat? A naše pražská redakce 

vám nabídne například smutnou historii zániku anglické, kdysi prestižní automobilky. Ale 

také úsměvné historky provázející volbu papeže a důkaz o tom, že utlumené evropské vášně 

mohou nenadále vypuknout až u protinožců. Nejdřív ale, čím žilo Slovensko v uplynulém 

týdnu“ (tamtéž).  

 V moderátorské pozici se Velíšek až do roku 2010 střídal s Terezou Engelovou, 

Barborou Šámalovou nebo Petrem Kopeckým a coby redaktor do pořadu přispíval svými 

reportážemi či rozhovory (tamtéž). 

6.6 Scenáristická a dokumentární tvorba   

Zkušenosti a spoustu natočených reportáží i dalšího audiovizuálního materiálu, 

který si Zdeněk Velíšek přivezl ze svých zpravodajských cest, využil také v televizní 

publicistice. Coby autor se podílel na několika námětech či scénářích dokumentů, které 

vznikly v rámci jeho působení v České televizi. 

Jeho publicistická práce tematicky nijak nevybočuje z okruhu témat, kterým se 

věnoval ve zpravodajství nebo v knižně vydaných komentářích, jak se po přiblížení 

jednotlivých dokumentů a esejů dozvíme. Najdeme tu zamyšlení nad změnou evropské 
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krajiny, vliv energetiky na životní prostředí, ale také sociální bydlení nebo představování 

české kultury ve Francii.  

6.6.1 Bludný kruh 

V roce 1992 zrežírovala Lenka Weissová dokument Bludný kruh, pro který jí dodal 

námět právě Zdeněk Velíšek. Dokument předkládá environmentální obraz z prostředí těžby 

v severních Čechách, jež měla dalekosáhlý dopad na okolní krajinu i zdraví obyvatel 

(archiv ČT). 

Na začátku nás záběry vtahují do období normalizace, kdy byla podkrušnohorská 

oblast nejvíce zdevastovanou oblastí republiky. Dřívější těžba a zpracování hnědého uhlí 

způsobily novou nemoc „enviromental aids“, tj. ztrátu imunity ze špatného životního 

prostředí, v jejímž důsledku umírali lidé. Podle Weissové sametová revoluce nezačala 

demonstracemi v listopadu 1989 v Praze, ale ekologickými protesty v Teplicích, čemuž 

předcházelo zveřejnění tajných informacích Chartou 77 o ekologické katastrofě 

v severozápadních Čechách. Lékaři měli v 80. letech režimem zakázáno pacientům sdělit, 

co je příčinou jejich zdravotních obtíží. Dokument je zaměřen na příběhy rodin, kde se 

důsledkem zmíněné situace rodily děti s vážnými zdravotními problémy (tamtéž).  

6.6.2 Na soutoku Seiny s Vltavou 

První Velíškův dokument z roku 2003, na němž se podílel jako redaktor 

a scenárista, nese název Na soutoku Seiny s Vltavou. Dokument shrnoval největší český 

kulturní projekt ve Francii, kde se v druhé polovině roku 2002 v rámci akce Bohemia 

Magica představilo české umění ve stovce měst (archiv ČT). 

Na ojedinělý projekt a okolnosti vzniku vzpomíná Velíšek: „Celý rok jsem jezdil do 

Francie natáčet reportáže a měl jsem pocit, že už tam jsem skoro pořád. Kulturní reportáže 

ale nebyly hlavním cílem mých cest, na které mě do Francie vyslala televize. Když jsem 

třeba skončil oficiální rozhovor s francouzským ministrem, jeli jsme z Paříže 

s kameramanem a zvukařem točit dál českou výstavu nebo představení. Některá místa byla 

od sebe vzdálená i sto kilometrů. Natočili jsme toho opravdu hodně, ani do reportáží se to 

nevešlo. O české kultuře jsem se dozvěděl nejvíce právě odtud a jsem hrdý na to, že se 

z toho stal dokument“ (archiv autorky).  

Název dokumentu vznikl na základě úvodní reportáže, v níž Velíšek stojí na mostě 

nad řekou Seinou. Zároveň odkazuje na propojení české a francouzské kultury. Během 
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České kulturní sezony mohli Francouzi v Paříži a na francouzském venkově zhlédnout 

výstavy s výtvarnými díly od Jiřího Koláře, Františka Kupky, Adrieny Šimotové, operní 

představení od českých skladatelů (např. Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Bohuslava 

Martinů) nebo také český balet (archiv ČT).  

6.6.3 Duše Evropy 

Na třídílném televizním eseji Duše Evropy se Zdeněk Velíšek podílel autorsky 

s režisérem a scenáristou Josefem Císařovským a Česká televize ho odvysílala v roce 2004.  

„S Josefem Císařovským a kameramanem jsme jezdili po Evropě a sbírali materiál. 

Mělo to být uvedené ke vstupu České republiky do Evropské unie. Na Duši Evropy jsem 

velice hrdý a zůstala ve mně až do současné doby, kdy duše z Evropy po duchovní 

a kulturní stránce trochu vyprchala. Už tu nejde o euforii z toho, že se Evropa dala 

historicky dohromady, ale jestli se udrží ekonomicky. V Duši Evropy ukazujeme, že bychom 

měli být hrdí na evropskou historii, krajinu a všechno, co máme, protože to není jinde ve 

světě samozřejmost,“ komentuje Velíšek pozadí vzniku televizního triptychu (archiv 

autorky).  

Každý díl se zaměřuje na jednu oblast a celá trilogie má dohromady kolem jedné 

hodiny. Trilogie chtěla upozornit na přírodní, kulturní a duchovní bohatství, které v Evropě 

máme, ale kterého si občas v porovnání s jinými kulturami nevážíme. První část je 

věnována evropské krajině, její typické charakteristice i proměnám v čase. Vrací se do 

hluboké minulosti vzniku evropského kontinentu a vysvětluje unikátní mírné klimatické 

podnebí, díky němuž se v Evropě daří zemědělství. Díky němu se ráz krajiny výrazně 

změnil a proměnil v tzv. kulturní krajinu. Svou významnou roli sehrály také evropské řeky, 

přes které probíhá cestování i obchod. V eseji jsou zmíněny také obrazy od evropských 

krajinářů jako odkaz na krásu naší krajiny, která je však ničena dnešní civilizací (archiv 

ČT). 

Druhá část mapuje vývoj evropské kultury. Zaměřuje se na všechny podstatné 

umělecké směry od antiky až po postmoderní umění. Evropa je vyzdvižena jako kontinent, 

kde vzniklo několik celistvých uměleckých stylů, kulturních systémů i myšlenkových 

proudů, které byly vždy vrcholem své doby. Proto jsou časté záběry z Řecka či Itálie, 

jejichž města byla kulturními centry Evropy. Vedle architektury, sochařství a malířství je 

připomenuto i divadlo nebo hudba. Tvůrci apelují, aby lidé nezapomínali na kulturní 
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hodnoty, které si sami po dlouhá staletí vytvářeli, které však mohou svou lhostejností 

ztratit (tamtéž). 

Poslední, třetí díl je vyvrcholením vyznění celé trilogie a zabývá se vzdělaností 

a duchovními pilíři evropské civilizace. Obsahem se opět vrací do antiky a představuje 

nejdůležitější řecké myslitele, o jejichž filozofii se evropská vzdělanost opírá dodnes. 

Řecko bylo také místem zrodu ústavy a demokratického státu. V závěru jsou vyzdviženy 

nejdůležitější evropské hodnoty, jež nám mohou připadat zdánlivě samozřejmé a jimiž jsou 

svoboda a demokracie (tamtéž).  

6.6.4 Jak se jim bydlí 

Jak už bylo napsáno v předchozích kapitolách, jedním z Velíškových osobních 

témat prolínajících se jeho reportážemi i komentáři, je život etnických menšin v zahraničí 

a fenomén sociálního bydlení. Proto také v roce 2005 vznikl další Velíškův dokument 

s příznačným názvem Jak se jim bydlí. V dokumentu jsou použity záběry z francouzských 

sídlišť i nového typu sociálního bydlení nebo také rozhovory s francouzskými a českými 

architekty (archiv ČT).  

 Na francouzská předměstí vyrazil Velíšek natáčet s kameramanem Erasmem de 

Rossi. „Je to dokument nejen o tom, jak se jim bydlí, ale jak se správně dělá, aby se jim 

dobře bydlelo. Soukromí zřizovatelé sociálních bytů ve Francii fungovali velice dobře 

a lidé si nestěžovali, že jsou vykořisťováni majiteli domů, protože se starali o domy i jejich 

okolí. Když jsem viděl sociální byty na venkově, nevěřil jsem vlastním očím – byly to hezké 

domy, něco úplně jiného než ta velká anonymní sídliště na pařížských předměstích,“ 

vzpomíná Velíšek (archiv autorky).  

 Dokument Jak se jim bydlí mapuje problematiku sociálního bydlení ve Francii od 

počátku 20. století po současnost v kontextu dalších evropských zemí i ve srovnání 

s Českou republikou. Výstavba sociálních bytů začala na předměstí Paříže po druhé 

světové válce s rozpadem kolonií a přílivem přistěhovalců. Na městských předměstích 

vyrostly velké sídlištní bloky. Francie se dodnes vyrovnává se sociálními problémy, 

kriminalitou a uzavřeností obyvatel v těchto anonymních sídlištích a některá sídliště stát 

bourá a obyvatele integruje do zbylých městských částí. Od 80. let se začaly stavět nové 

moderní obytné komplexy ve městech kolem Paříže (např. sídliště Les Arènes Picasso 

nebo Abraxas v Noisy-le-Grand), jež navrhli světoznámí architekti a které nabízely 
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příjemnější styl bydlení. Novým typem sociálního bydlení je HLM41, tj. fr. zkratka pro 

individualizované a architektonicky různorodé sociální bytové výstavby s nízkým nájmem. 

Výstavba sociálního bydlení se postupně dostala také na venkov v podobě řadových domů, 

kam nerušeně zapadá (archiv ČT).  

  

 
41 HLM (Habitation à Loyer Modéré) je zkratka pro označení sociálního bydlení ve Francii. 
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7 SPOLUPRÁCE S ČESKÝM ROZHLASEM 

Zdeněk Velíšek začal s rozhlasem spolupracovat ve stejné době jako s televizí, a to 

začátkem 90. let přispíváním pravidelného komentáře do svého pořadu Horizonty blízké 

a vzdálené42 na stanici Regina sídlící v Karlíně, později se pořad přesunul na ČRo 2 a také 

ho přetiskoval Týdeník Rozhlas (archiv autorky).  

Jak je zřejmé, „Horizonty“ Velíška provázely po celou dobu jeho novinářské 

profese: „V rozhlase jsem se vyškolil na veškeré další Horizonty. A jelikož jsem tam mohl 

dělat i horizonty vzdálené, tak jsem se ještě trochu držel své původní zkušenosti z Latinské 

Ameriky a myslím, že jsem odříkal i něco, co bylo skutečně nové pro českého diváka, který 

Evropu už začínal vstřebávat. Ale pořád to pro něj ještě nebyla otřelá tematika, protože ke 

vstupu do Evropské unie jsme měli stále daleko“ (tamtéž).   

Na konci devadesátých a začátkem nultých let připravoval komentáře do pořadů 

Poledník, Host do domu nebo Zamyšlení (archiv ČRo).43 „Do pořadu Host do domu mě tu 

a tam pozvaly chytré paní redaktorky44 a dávaly mi docela zabrat, protože jejich otázky se 

vždy týkaly nejširšího aktuálního dění, nebyly vůbec lehké a chodil jsem tam bez přípravy,“ 

vzpomíná Velíšek (archiv autorky).  

 Poté moderoval Hovory o Evropě a komentoval politické dění v Evropě i ve světě 

v pořadech Studio Stop, Jak to vidí… nebo Názory a argumenty (archiv ČRo).   

Hovory o Evropě Zdeněk Velíšek připravoval a moderoval několikrát do roka 

v letech 2009 až 2012 (dle online archivu ČRo 6). Do půlhodinového pořadu si zval hosty 

z různých oborů – ve studiu se tak potkávali novináři, politologové, vědci i akademici 

z univerzit. Diskutovalo se nejen o evropské politice, kdy častým tématem byly aktuální 

parlamentní volby v členských zemích EU, ale také o dalších oblastech v rámci Unie – 

energetice, zemědělství či křesťanství.  

Studio Stop byl večerní publicistický pořad Libora Dvořáka45 na ČRo 6, který trval 

necelou hodinu, a Zdeněk Velíšek v něm nepravidelně v letech 2010 až 2012 glosoval 

nejdůležitější události z Evropy i ze světa z uplynulého týdne. Moderátor se také během 

 
42 V archivu ČRo bohužel nejsou dochovány žádné zvukové záznamy pořadu (soukromá e-mailová 

korespondence s archivem ČRo).  
43 Dochovaly se záznamy o existenci daných pořadů, nicméně opět bez anotací i zvukových stop (tamtéž).  
44 Jednou z nich byla rozhlasová redaktorka Jana Smutná (archiv ČRo).  
45 Novinář Libor Dvořák (narozen v červnu 1948) je dlouholetým komentátorem a moderátorem Českého 

rozhlasu. V pořadu Názory a argumenty se po dlouhé roky věnuje hlavně ruské problematice (iRozhlas.cz).   
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pořadu spojoval se zahraničními zpravodaji ČRo, aby poskytli českým rozhlasovým 

posluchačům svůj pohled (online archiv ČRo 6). 

V roce 2012 byl Velíšek coby komentátor hostem v pořadu Jak to vidí… na Dvojce, 

jejž moderovala Zita Senková. Diskutovaným tématem byla opět především evropská 

politika, ale i témata celospolečenská – např. francouzské menšiny ve školách či analýza 

muslimských protestů po vzniku kontroverzního filmu Nevinnost muslimů (online archiv 

ČRo 2).  

Zřejmě nejvýraznějším a také nejpočetnějším Velíškovým počinem v Českém 

rozhlase byly komentáře (v letech 2008 až 2018) v pořadu Názory a argumenty. 

Publicistický pořad do února 2012 vysílal ČRo 6, poté se přesunul na Dvojku a zkrátila se 

jeho vysílací délka z padesáti na třicet minut. Připravuje ho několik redaktorů z domácí 

i zahraniční redakce. Pořad se zaměřuje především na komentování světového politického 

dění, ale neopomíjí ani českou politiku. Velíškovým těžištěm byly komplexní analýzy 

stěžejních evropských událostí s citacemi ze zahraničních médií i projevů samotných 

evropských politiků. Vždy v kontextu Evropské unie, potažmo s vysvětlením, co dané 

události mohou znamenat pro Českou republiku (online archiv ČRo 6 + ČRo Plus).  
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8 KNIŽNĚ VYDANÉ KOMENTÁŘE A REPORTÁŽE 

8.1 Komentáře psané pro ČT24 

Zdeněk Velíšek začal psát komentáře 2. května 2005 pro nově spuštěný webový 

portál ČT2446. Tehdejší vedoucí redaktor portálu Ladislav Doležal požádal Velíška, aby na 

blog pravidelně přispíval komentáři do vlastní rubriky s názvem Svět podle Zdeňka 

Velíška. „Nějak mi z toho názvu hned v té chvíli začalo být úzko. Pak už nepřestalo. Ale mít 

šanci na portálu České televize pravidelně říkat, co si myslím o věcech, které právě mně, 

a ne někomu jinému připadají důležité… Podobnou příležitost jsem ve vzdálenější 

minulosti vůbec dostat nemohl […] Hozená rukavice mi tedy připadala přímo pozlacená 

a zvedl jsem ji“ (Velíšek 2006, s. 5). 

V edici České televize tak postupně vyšly tři knihy autorových komentářů: 

- Svět týden po týdnu (2006), 

- Svět, o který mi jde (2007), 

- Svět tají dech (2009). 

Komentáře nejsou dlouhé, přesto obsahují vše potřebné. Jsou psané živým 

jazykem, což u vystudovaného filologa není překvapením. Zdrojem témat byla pro Velíška 

jeho reportérská práce, psané komentáře byly jakýmsi dovětkem, na který nezbyl 

v reportáži nebo televizním komentáři prostor. Zároveň otevřely i novou možnost – být 

osobnější a otevřenější. „Komentáře jsou něco, co mě baví, je to stopa, kterou po sobě 

můžu zanechat. Není tak efemérní jako televizní obraz, který člověk vypne,“ říká Zdeněk 

Velíšek (Před půlnocí 2007).  

8.1.1 Svět týden po týdnu 

První kniha Svět týden po týdnu obsahuje sborník komentářů psaných pro blog 

ČT24 od 2. května 2005 do 13. června 2006. Ačkoli název může evokovat kroniku světa 

psanou po týdnech, komentáře jsou psané i po delších časových úsecích. Jednotlivé texty 

jsou označeny daty a nemají konkrétní název. V informativním krátkém úvodu autor vždy 

shrne událost, které je komentář věnován. Tematické celky jsou odděleny již nadpisy. Text 

doprovází malé reportážní fotografie z archivu ČT a důležité autorovy myšlenky jsou 

samostatně vyzdviženy a barevně zvýrazněny vedle textu, čímž se jednotlivé příspěvky 

stávají čtenářsky atraktivnějšími. Vzhledem k časové prodlevě mezi jejich publikováním 

 
46 1. května 2005 spustila Česká televize svou zpravodajskou stanici ČT24 (Velíšek 2006, s. 5).  
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na portálu ČT24 a vydáním knihy obsahují některé starší komentáře krátké autorovy 

dovětky ze srpna 2006. 

Hlavní linkou celé knihy je Evropa, zejména Evropská unie a její integrační proces, 

postavení Evropy ve světě, ale také otázky spjaté s etnickými menšinami, migrací obyvatel 

nebo proměnou venkova a s tím spojenou energetikou, a v neposlední řadě globální 

politika. Autor je zastáncem sjednocené Evropy, protože jedině ta jako celek dokáže obstát 

v dnešním světě. Nicméně to zdaleka neznamená, že by na evropské problémy nedokázal 

pohlížet s nadhledem a v širších souvislostech, s několikaletými zkušenostmi novináře 

a také z pozice reportéra, který byl osobně svědkem zásadních událostí ve Francii či ve 

Španělsku. Velíšek je zkušeným pozorovatelem, jenž odhaluje na první pohled nezřejmé 

souvislosti a snaží se ukázat Evropu „zezdola“, tedy ne optikou politiků, nýbrž evropských 

občanů skrz problémy sociální a etnické.  

V dovětku knihy Velíšek vysvětluje, proč ve svých komentářích věnoval tolik 

pozornosti problémům Evropské unie – jednak proto, že Česko se stalo její součástí 

a evropské problémy se staly palčivějšími, jednak byl rok 2005 pro Unii „rokem velkých 

otřesů“. Zejména proto, že Francie a Nizozemí opakovaně odmítly ratifikaci Evropské 

ústavy, čímž se zabrzdil další vývoj EU. K němu přispěl také nejednotný postup zemí Unie 

v rámci řešení společných otázek. Podle autora se tím citelně zabrzdil vývoj Unie, která by 

však měla sílit: „Achillovou patou evropského projektu je právě to, že je to projekt. Proces. 

Pohyb kupředu. Zůstat stát už znamená couvat“ (Velíšek 2006, s. 27). Jedině sjednocená 

Evropa může podle Velíška čelit světovým velmocím i konkurenci.  

Opakujícím se tématem v knize je rovněž fenomén migrace: „Migrace je vlastně 

věčná. Nedá se tedy předpokládat, že by se jí v době globalizace dalo zabránit.“ Velíšek se 

ji snaží vnímat v historickém kontextu včetně jejích pozitivních (kulturní a hospodářské 

obohacení) i negativních (problémy s integrací do společnosti) dopadů na Evropu. 

Například na případu přistěhovalců do Španělska poukazuje na možné řešení, kdy za vlády 

španělského premiéra Rodrígueze Zapatera došlo k legalizaci pobytu a regulaci pracovních 

podmínek, což je jeden z prvních kroků k integraci. Pozitivní dopady migrace popisuje na 

příkladu vylidněného venkova, odkud odcházejí do měst původní obyvatelé, tudíž novou 

nadějí pro zachování vesnic jsou právě přistěhovalci, ať už z Latinské Ameriky nebo 

Balkánského poloostrova (srov. Velíšek 2006, s. 11–15).  
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S venkovem je neodmyslitelně spjaté zemědělství, jež je dalším důležitým tématem 

v knize. Autor vysvětluje důležitost vlastní zemědělské produkce a otázku evropských 

dotací pro farmáře.  

Závislost na energiích je problémem nejen evropským, ale i globálním. Velíšek 

upozorňuje na vyčerpatelnost přírodních zdrojů, za něž je potřeba hledat ve svých zemích 

náhrady. Energetická soběstačnost je rovněž předpokladem pro politickou nezávislost na 

některých dodavatelích, např. na Rusku.  

V neposlední řadě komentuje teroristické útoky v Londýně z července 2005 nebo 

srovnává a vysvětluje riziko evropských teroristických skupin ETA (baskická teroristická 

organizace) a IRA (irská republikánská armáda).  

Z výše nastíněných témat je zřejmé, s jakými problémy se Evropa v roce 2005 

a v prvním pololetí roku 2006 potýkala. Velíšek si všímá problémů, které ovlivňovaly 

utváření Evropy a jež jsou v některých případech dodnes nedořešenými problémy.  

8.1.2 Svět, o který mi jde 

Svět, o který mi jde, tedy druhý díl, plynule navazuje na první knihu. Obsahuje 

chronologicky seřazené komentáře psané od srpna 2006 do srpna 2007. Do knihy se kromě 

komentářů psaných pro webový portál ČT24 dostaly také glosy psané pro portál Českého 

rozhlasu, časopisecký Týdeník Rozhlas nebo Evropské noviny.  

Tematicky kniha nevybočuje z Velíškova fokusu. Ústřední myšlenkou je 

globalizace světa, kterému dominují silné velmoci. Podle autora je právě proto potřeba, 

aby se Evropa co nejrychleji sjednotila a stala rovnocenným partnerem Spojených států.  

 Opět se setkáváme s problémy nesoudržné Evropské unie, jejíž další vývoj 

zabrzdily francouzské prezidentské volby. Jedním z kandidátů byl Nicolas Sarkozy, s nímž 

se Velíšek setkal i osobně na francouzském velvyslanectví, jak popisuje v dovětku svého 

komentáře ze srpna 2007. Dovětky jsou v knize opět přínosem. Za pozornost stojí 

Velíškova novinářská analýza Sarkozyho osobnosti a predikce budoucího směřování 

Sarkozyho jakožto prezidenta: „Nebude představitelem nějakého už zavedeného modelu. 

Bude zavádět svůj vlastní. A bude přitom razantní. (Ale jen pokud to stále ještě bude 

vzbuzovat obdiv, až bude prezidentem.) Bude těžko odhadnutelný. Pak ovšem bude taková 

i Francie, stane-li Sarkozy v jejím čele“ (Velíšek 2007, s. 18).  
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V tom lze shledat unikátnost jeho komentářů, které přinášejí nejen nové pohledy, 

ale také často předpovídají budoucí události. Zmíněno je také postavení České republiky 

v rámci Evropy, jejíž pověst je poznamenána politickou situací a postoji tehdejšího 

prezidenta Václava Klause k evropské integraci. 

Do popředí se dostávají i Spojené státy americké a Rusko, jejich postoje k Evropě 

a sílícímu terorismu ve světě. Ruská federace dominuje také v otázkách spjatých 

s energetickou bezpečností Evropy, jež je závislá na ruských dodávkách plynu a nafty. 

Autor stále více naléhavěji „volá“ po důležitosti energetické soběstačnosti, např. po 

francouzském vzoru, kdy Francie pokrývá 85 % veškeré energie právě výrobou 

v jaderných elektrárnách (tamtéž, s. 96).  

Oproti prvnímu dílu obsahuje druhá kniha mnohem více popsaných zkušeností 

a zážitků z reportážních cest, které vedle komentářů dobře fungují – nejen pro čtenářské 

zpestření, ale jsou důkazem Velíškovy znalosti témat, o kterých dokáže psát s velkou 

mírou autenticity. Vítané jsou vložené komentáře psané pro Týdeník Rozhlas, jež knihu 

uvozují a také uzavírají a jež se nevěnují pouze politickým tématům, ale kupř. hodnotám 

venkova, proměně krajiny a klimatickým změnám. Mají vlastenecký, apelativní charakter 

a až filozofický přesah platný dodnes: „Připravíme se o svou identitu, když zapomeneme, 

že k vlastnostem civilizované společnosti patří i vědomí hodnot, které představuje venkov. 

Venkov nejsou jen plíce zahlcených městských aglomerací. Venkov a krajina jsou otevřená 

kniha nesčetných svědectví o tom, kým jsme. My Češi v Evropě, my Evropané ve světě“ 

(tamtéž, s. 13).  

8.1.3 Svět tají dech 

Třetí a poslední kniha z edice ČT mapuje události od září 2007 do března 2009. 

Obsahuje texty uveřejněné na webovém portálu ČT24, v Českém rozhlase (např. z pořadu 

Názory a argumenty), ale také v měsíčníku Evropské noviny či v časopisecké revue 

Přítomnost. Oproti předchozím dílům se liší uspořádáním – není chronologické. 

Komentáře jsou sdruženy do sedmi tematických celků, díky čemuž si čtenář může utvořit 

ucelenější pohled na danou problematiku, a především se seznámit v širším kontextu 

s názory autora, které už nejsou dokreslovány vyprávěním zážitků z reportážních cest.  

1. Neoslazené předsednictví: Popisuje dobu, kdy Česko pět let po vstupu do 

Evropské unie zaujalo po Francii funkci předsednictví v Evropské radě. Česko 

vstoupilo do funkce poté, co tehdejší francouzský prezident Nicolas Sarkozy 
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rozběhl kontroverzní strategická jednání o partnerství s Ruskem. Diskutabilní 

byla i snaha zavést větší státní kontrolu v hospodářských a finančních otázkách. 

Čeští politici se museli zabývat prohlubováním euro-amerických vztahů nebo 

řešením hospodářské krize. 

2. Energetika – Achillova pata Evropy: Počátkem roku 2009 započala tzv. 

plynová krize mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy byly pozastaveny dodávky plynu 

do Evropy. Problém však nezůstal pouze v řešení těchto dvou zemí, ale přerostl 

v diplomatickou válku mezi Ruskem a Evropou. Evropa poznala, jak její 

bezpečnost úzce souvisí s energetickou sférou. Autor klade důraz na potřebu 

diverzifikace energetických zdrojů – zamezit utváření velkých energetických 

komplexů a oddělit distribuci plynu od výroby.  

3. Hledá se recept na vymýcení terorismu: Kapitola začíná komentářem k válce 

mezi Palestinou a Izraelem. Vrací se také ke konfliktům v Libanonu nebo 

v Afghánistánu. Celek se snaží najít odpověď na otázku, jak se postavit proti 

neustávajícímu islamistickému terorismu, což podle autora nelze vojensky, tedy 

válkou. Seznamuje s myšlenkou tzv. rekonstrukce státu, kdy armáda pomáhá 

s obnovením bezpečnosti v zemi po válce.  

4. Radar: Autor řeší téma postavení raketové základny v Brdech (a Polsku), se 

kterým nesouhlasila většina české společnosti, ale jež se stalo hlavním bodem 

české zahraniční politiky. Spojené státy totiž nabídly Rusku zapojení do 

protiraketové obrany v Česku a Polsku, čímž by mohla být ohrožena suverenita 

obou států.  

5. České tanečky kolem Lisabonu a osud evropské myšlenky: Pátá část analyzuje 

potíže Evropské unie okolo ratifikace Lisabonské smlouvy (za odmítnutou 

evropskou ústavu), proti níž se stavěla česká vláda, která ale byla nezbytná pro 

další rozšiřování Unie. Lisabonská smlouva byla podepsána v roce 2007 

v Lisabonu, ale v Česku ratifikována až o dva roky později.  

6. Máme se bát o blahobyt, sotva jsme ho ochutnali: Autor komentuje světovou 

finanční krizi, která započala na podzim 2008, a zamýšlí se nad dopady 

hospodářské recese pro Evropu i Českou republiku. Upozorňuje, že 

ekonomická krize může přerůst v problém sociální či politický.  

7. Evropa–USA–Rusko: Velíšek se zamýšlí nad geopolitickým vývojem 

a pozitivními i negativními politickými vazbami mezi Spojenými státy, Ruskem 
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a Evropou. Komentuje potřebu prohloubit euro-americké partnerství 

a vyjasnění vztahu vůči Rusku. 

8.2 Komentáře pro Evropské noviny 

Vedle komentářů psaných pro Českou televizi a Český rozhlas psal Zdeněk Velíšek 

od roku 2007 pravidelně svůj sloupek s názvem Evropské horizonty do měsíčníku 

Evropské noviny. První číslo novin vyšlo na území České a Slovenské republiky 

v předvečer jejich vstupu do Evropské unie. Dodnes přináší informace o našem členství 

v rámci EU včetně reflektování aktuálního dění a komentářů od osobností z různých médií, 

politiky i kultury.  

V roce 2015 vydalo Evropské vydavatelství, vydávající Evropské noviny, knihu 

komentářů pod názvem Zdeněk Velíšek o Evropě. Titul zahrnuje třináct sloupků napsaných 

v letech 2007 až 2014 s aktualizovanými dovětky autora doplněnými před vydáním. Stejně 

jako u předchozích počinů Velíšek nepřekvapuje svým širokým rozhledem, kultivovaným 

vyjadřováním, přesnou analýzou i neotřelými názory na evropské „horizonty“, postavení 

Česka v rámci EU (dokreslené také projevy tehdejších prezidentů Václava Havla 

a Miloše Zemana na evropských fórech), neustávající proces evropského sjednocování 

a nastiňuje i možné výhledy do budoucnosti.    

První komentář je zamyšlením nad historií evropské integrace, kterou vnímá každý 

národ vzhledem k odlišnému historickému i politicko-společenskému vývoji jinak. V roce 

2004 jsme vstoupili do společenství, které sice již bylo utvořeno, ale s nímž se českému 

lidu Evropa teprve otevřela. „Nám, kteří jsme nebyli u toho, když se rodila společná 

Evropa, se EU jeví jako útvar plný nejistot. Ale okolní svět oceňuje úsilí, s kterým se 

v Evropě už přes půl století staví něco, co v dějinách lidstva nemá obdoby“ (Velíšek 2015, 

s. 12). V dalších komentářích se např. zamýšlí nad významem a výhodami vstupu do 

schengenského prostoru, postavením Evropy v globálním světě, zhodnocením 

parlamentních voleb v evropských zemích či děním, které nemá rozuzlení dodnes – 

násilnou anexí Krymu Ruskou federací v roce 2014.  

8.3 Mapování uprchlické krize  

Jedna z posledních reportážních cest, na kterou se Zdeněk Velíšek vydal a na které 

ho doprovázel – nikdo jiný než – kameraman a přítel Antonín Mittelbach, se uskutečnila 

v roce 2016. Jednalo se však o jejich čistě soukromou iniciativu, která nebyla pod záštitou 

České televize ani jiného média. Tou dobou v Evropě vrcholila migrační krize, která se 
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stala podnětem pro vznik knihy Oni zblízka, my pod drobnohledem (nakl. Grada, 2017). 

Oproti předchozím je jako jediná psaná primárně pro knižní vydání a obsahuje písemné 

reportáže či komentáře doprovázené rozhovory. V závěru knihy nalezneme funkční 

obrazovou přílohu s popisky, která dokresluje jednotlivé příběhy.  

Z vlastní lidské i profesní potřeby novináře Velíšek uskutečnil několik cest do míst, 

kde se „nově příchozí“ (jak říkají běžencům v Rakousku) usídlili, kde jim pomáhali místní 

neziskové organizace a kde se snažili o integraci do společnosti. Kvůli časové úspoře 

i značným nákladům, které s sebou tato soukromá iniciativa přinesla, vyjížděl za nejbližší 

hranice Rakouska, Německa a Francie. Zároveň si v daných zemích vybral města a vesnice 

blízké České republice, které do té doby neměly s migrací a soužitím s různými etniky 

příliš osobních zkušeností. Navíc většinu zpráv o uprchlické krizi, jak ji evropští politici 

i média nazvali, se čeští obyvatelé dozvídali právě prostřednictvím zpráv z médií, jež se 

snažila přinášet sice objektivní zpravodajství o migrantech, v mnoha případech ale 

s negativními konotacemi. Impulz k napsání knihy vzešel z článku s titulkem „Školačky 

tkají, běženci stříhají“47 z hornorakouských novin, a tak se Velíšek vydal přivézt českým 

občanům své svědectví coby novinář (srov.  archiv autorky + Velíšek 2017, s. 7–9). 

„Když jsem přijel do zemí, které jsem si vybral, zjistil jsem, že se drama nekoná, že 

je vše víceméně organizováno a je to v klidu […] Vybíral jsem si místa, kde byly příklady 

o tom, že integrace je možná, že je v proudu a není dramatická,“ komentuje okolnosti 

vzniku knihy Velíšek (Studio 6 2017).  

Kromě nových příběhů se objevují i vyprávění ze starších televizních reportážních 

cest do Francie, z nichž některá už byla popsaná v předchozích knihách s komentáři. Jinde 

si přečteme svědectví založené na analýze článků ze zahraničních novin, např. 

o násilnostech a sociálních nepokojích ve francouzském městě Grigny (tamtéž, s. 74n.) 

nebo zavraždění kněze Jacquea Hamela v St. Étienne du Rouvray (tamtéž, s. 48n.). 

Českému čtenáři mohl přinést nový pohled na útok řidiče kamionu v Nice i překlad článku 

z deníku Le Monde, jenž předkládá jeho životopisný a osobnostní profil (tamtéž, s. 103n.).  

Některé události, u kterých autor nebyl osobně, i přesto zprostředkovává v živém 

vyprávění a jsou obohacené o nové rozhovory s účastníky na dálku prostřednictvím 

e-mailové či telefonické komunikace, aby Velíšek svou mediální analýzu podepřel 

 
47 V dubnu 2016 se Velíšek vydal do rakouského města Ottensheim, kde se chtěl dozvědět více o pozadí 

vzniku článku. Městská radnice se ve spolupráci se střední odbornou školou v blízké obci Feldkirchen 

rozhodla pomoci běžencům. Z látek, které přinesli dárci a dobrovolníci, studentky tkaly oblečení, povlečení 

a koberečky pro místní migranty, kteří tam žili v improvizovaném ubytování (Velíšek 2017, s. 10n.).  
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svědectvím či zkušenostmi se zástupci tamějších organizací či obyvatel. Pro ilustraci 

následuje zkrácený úryvek Velíškova rozhovoru s obyvatelem bavorského Regenu o jeho 

názoru na přijetí běženců, pro něž v okrese zřídili nejen ubytování, ale zapojili je také do 

vzdělávání (tamtéž, s. 130–131): 

ZV: Jsou tu v jazykových kurzech, v ulicích, možná v hospodách… Vyvolává to ve 

vás nepříznivý dojem?  

Ne, naopak! Pozitivní dojem. Jednak jsem rád, že se celkem dobře integrují. Docela 

dobře sem zapadli a taky se rychle učí německy.  

ZV: Řekl jste pozitivní dojem. Pozitivní v čem? 

Já jsem tím chtěl říct, že podle mě je správné jim dát právo být tu s námi. 

ZV: […] Ale Německo se tak velkým přírůstkem cizinců stává ještě víc 

multikulturní, než bylo. To už možná za tak dobré nepovažujete.  

Nejsem proti tomu. Naopak! Myslím, že nám to může v jistém smyslu prospět. 

Budeme lépe rozumět světu a potom taky třeba dokážeme se všemi těmi národnostmi v tom 

světě lépe komunikovat.  

Přiložená ukázka vystihuje snahu autora, která je patrná v celé knize, přispět 

osobním svědectvím k porozumění migraci a integraci, prostřednictvím autentických 

výpovědí přinést nový objektivní obraz, než který předkládala většina médií.  

Svědectví o probíhající migraci po tzv. balkánské trase reportoval do České televize 

zpravodaj David Miřejovský, který doplnil knihu svou výpovědí o příchodu běženců na 

Balkánský poloostrov, tedy jakýsi výchozí bod pro vstup do Evropy. Svůj komentář 

doplnil o rozhovor s politickým komentátorem ČRo řeckého původu Thomasem 

Kulidakisem (tamtéž, kapitola 8, s. 142n.).  

Velíškova kniha nechtěla přinést pouze pozitivní příběhy, proto v kapitole 

Odvrácená stránka imigrace a integrace (tamtéž, s. 159n.) popisuje např. problematické 

mnohoženství nebo manželství nezletilých běženců (většinou dívek) uzavřená v jejich 

zemi, která nejsou v Evropě (až na výjimky) povolena. Palčivým problémem spojeným 

s příchodem imigrantů byly také desetitisíce dětí, které do Evropy přišly nebo se v ní ocitly 

bez rodičů.  

Knihu uzavírá část věnující se Čechům a jejich přístupu k imigraci (tamtéž, 

s. 191n.). Konkrétně přibližuje činnost neziskové organizace Člověk v tísni, která pomáhá 

s integrací cizinců v Česku, nebo studentskou iniciativu za vytvoření Encyklopedie 
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migrace – projekt, jenž popisuje problematiku migrace a seznamuje se situacemi 

v zahraničních zemích, odkud imigranti přicházejí.  
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9 ODBORNÉ PŘEKLADY  

Po listopadu 1989 se Zdeňkovi Velíškovi otevřela nejen cesta k televizní 

a publicistické práci, ale také dosud zamčené dveře k některým knižním překladům, jak 

dokládá: „Silně jsem si uvědomoval, že se přede mnou konečně otevírá perspektiva 

svobodného výběru literárních překladů. Dlouhá léta či desetiletí jsem se literárním 

překladům vyhýbal, lépe řečeno – musel jsem si to potěšení odpírat, protože to, co bych byl 

rád překládal, se za komunistů nevydávalo“ (ČRo Vltava, část 3.).  

 V minulém století mohl překládat pouze španělské autory, nyní se dostal k těm 

francouzským. V roce 2006 vyšla česky monografie Válka v srdci islámu (nakl. 

Karolinum) od předního francouzského arabisty a odborníka na islám Gillese Kepela. 

Velíšek o práci na knize říká: „Šlo o překlad velmi těžký, ale zároveň velice potřebný. […] 

Je to vědecká kniha, která si ale díky stále větší a větší aktuálnosti celé problematiky 

islámu a islamismu zaslouží pozornost i široké veřejnosti. […] člověk v ní najde téměř vše 

potřebné k tomu, aby se lépe orientoval i v tom, co se stalo na severu Afriky a na Blízkém 

východě od té doby48 do dneška“ (Drahoňovská 2013, s. 239).  

 Na překladu Války v srdci islámu se podílela i Velíškova manželka a překladatelka 

Olga Velíšková, s níž přeložil také další odbornou knihu – Politické strany (nakl. 

Karolinum, 2016) od významného francouzského politologa Maurice Duvergera –, jež 

vyšla prvně v roce 1951.  

 Novou etapu překladatelské práce hodnotí Velíšek zpětně jako velmi náročnou, 

i když si cení toho, že mohl pro české čtenáře přeložit tyto dvě zásadní publikace: „S 

překladem Duvergera jsme si na sebe se ženou ušili obrovský bič! Ale byl to náš 

dobrovolný výběr a je to jediný český překlad, který vyšel. Moje žena byla v překladu vždy 

doslovnější a přesnější, já jsem do toho vstupoval s úpravami pro čtenáře, aby kniha byla 

srozumitelná a čtivá“ (archiv autorky).  

  

 
48 Myšleno od roku vydání knihy.  
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10 OCENĚNÍ  

Díky své profesionální a nepřehlédnutelné televizní práci komentátora, reportéra 

a propagátora francouzské kultury získal Zdeněk Velíšek tři významná ocenění. Nejprve 

byl v rámci vyhlášení televizních cen TýTý49 o nejoblíbenější tváře a pořady za rok 2006 

uveden do dvorany slávy50 (web ČT). „Tohle ocenění mě téměř uráželo,“ komentuje se 

smíchem Velíšek a pokračuje: „protože jsem ho získal za celoživotní práci, ale já ještě 

nešel do penze a měl toho spoustu před sebou“ (archiv autorky). 

V roce 2014 získal Velíšek čestnou Cenu Karla Havlíčka Borovského „Opus 

Vitae“51, udělenou Českým literárním fondem, za svou celoživotní komentátorskou 

a reportérskou práci a žurnalistický přínos (web ČT24 2014).   

 Nejvýznamnější cenu převzal v roce 2015, když se stal oficiálně francouzským 

rytířem Řádu umění a literatury. Francie uděluje tato ocenění nositelům, kteří se 

dlouhodobě podílejí na podpoře a pozitivním šíření francouzské kultury. Velíšek se 

francouzskému prostředí intenzivně věnoval od svého nástupu do České televize a Francie 

se pro něj stala i místem, kde se odehrávaly důležité dějiny pro celou Evropskou unii (web 

ČT24 2015).  

 „V televizi vše probíhá neuvěřitelně rychle a nezbývá moc času hodnotit práci svou 

nebo ostatních. Všechny ty ceny se pro mě staly zhmotnělou pochvalou, uznáním mé práce. 

Rozhodně si jich velice vážím, ale také se s nimi nikde nechlubím,“ uzavírá skromně 

Zdeněk Velíšek (archiv autorky). 

 

 

  

 

 

 

 

 
49 Organizátorem cen TýTý byl Týdeník Televize a byly udělovány za roky 1992–2014 (Mediář 2016).  
50 O rok později na předávání cen TýTý 2017 uvedl Zdeněk Velíšek do dvorany slávy bývalou televizní 

hlasatelku Kamilu Moučkovou (web ČT).  
51 Zdeněk Velíšek se stal druhým laureátem ocenění. Jako první získal cenu v roce 2013 rozhlasový 

komentátor Jan Petránek (web ČT24 2018).  
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Závěr 

 Diplomová práce Televizní redaktor a publicista Zdeněk Velíšek si kladla za cíl 

zmapovat profesní a osobní život českého novináře, publicisty, překladatele a tlumočníka 

Zdeňka Velíška. V devíti chronologicky i tematicky řazených kapitolách popsala jeho osud 

od roku 1933 po současnost. Kromě vyprávění o svém životě, které Velíšek připravil pro 

pořad Osudy vysílaný v roce 2017 na ČRo Vltava, chyběla studie, jež by uceleně shrnovala 

veškeré jeho pracovní aktivity a předložila tak obstojný přehled úctyhodného života 

důležité osobnosti české žurnalistiky a ikony zpravodajství České televize. Nicméně 

některá období nebyla podrobně zmapována kvůli nedostatku získaných informací či 

nemožnosti prostudovat všechny existující záznamy jako v případě osobní složky uložené 

v archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR.  

 Za velice cenné považuji šest osobních setkání a rozhovorů s panem Velíškem 

uskutečněných v roce 2019. Měla jsem při nich možnost nahlédnout nejen do jeho 

aktivního – a vzhledem k věku obdivuhodného – života, ale také do jeho soukromí 

a uvažování, což mi pomohlo upřesnit si některé informace týkající se jeho osobního 

i pracovního života. Ale také lépe pochopit jeho neutuchající zájem o evropské dění 

i celoživotní snahu přispět svými vědomostmi a intelektem ke kultivaci televizní, potažmo 

české žurnalistiky.  

 Jeho pracovním, a nakonec také splněným snem bylo moci předkládat veřejnosti na 

základě rozsáhlých zkušeností a vědomostí nejen objektivní novinářský obraz života ze 

zahraničí, zejména z Francie, ale také moci se svobodně vyjadřovat k aktuálním politickým 

tématům napříč Evropskou unií – vždy kultivovaně, erudovaně i s potřebným nadhledem. 

Osobně vnímám jeho přínos televiznímu zpravodajství nejen v dlouhodobém sledování 

a komentování evropského dění, ale rovněž v tématech proměny venkova a krajiny, 

energetické bezpečnosti či sociální problematiky včetně soužití různých etnik a jejich 

integrace do společnosti.  

 Předložená diplomová práce může sloužit i jako podklad pro další studie, při nichž 

by bylo možné například detailně analyzovat Velíškovy reportáže a komentáře z hlediska 

obsahu i jazyka. Pomůckou by mohla být rovněž při případném mapování zpravodajských 

a publicistických pořadů vysílaných Českou televizí. 
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Summary 

The aim of the master thesis Television Reporter and Publicist Zdeněk Velíšek was 

to map the professional activities and personal life of the Czech journalist, publicist, 

translator and interpreter Zdeněk Velíšek. Nine chronologically and thematically arranged 

chapters describe his life from 1933 to the present. Apart from the narrative of his life, 

which Velíšek prepared for the programme The Fate broadcast in 2017 on ČRo Vltava, no 

study comprehensively summarised all his professional activities and thus presented 

a decent overview of the respectable life of an important personality of Czech journalism 

and an icon of Czech television news.  

 I consider the six personal meetings and interviews with Mr Velíšek in 2019 to be 

very valuable, giving me the opportunity to get a glimpse not only into his active and, 

considering his age, admirable life, but also into his private life and his way of thinking, 

which helped me to clarify some information about his personal and professional life. It 

also allowed me to better understand his undying interest in European affairs and his 

lifelong effort to contribute his knowledge and intellect to the cultivation of television and, 

by extension, Czech journalism. Some periods have not been mapped in detail due to lack 

of information or the impossibility of studying all existing documents, as in the case of the 

personal files stored in the archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech 

Republic. 

 His professional dream, which was ultimately fulfilled, was to be able to present to 

the public, on the basis of his extensive experience and knowledge, not only an objective 

journalistic picture of life abroad, especially from France, but also to be able to express 

himself freely on current political issues across the European Union – always with the 

necessary sophistication, erudition and insight. Personally, I see his contribution to 

television news not only in his long-term monitoring and commentary on European events, 

but also in the topics of the transformation of the countryside and landscape, energy 

security and social issues, including the coexistence of different ethnic groups and their 

integration into society.  

 The master thesis can also serve as a basis for further studies, which could for 

example analyse Velíšek's reports and commentaries in detail in terms of content and 

language. It could also be helpful in a possible mapping of news programmes broadcast by 

Czech Television. 
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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)  


