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Príloha č. 3 

Rozhovor s riaditeľom spravodajstva Českej televízie Zdeňkom Šámalom 

29.6.2021, osobné stretnutie 

 

ZMENY V SYSTÉME PRÁCE A ORGANIZÁCII: 

Redaktorka TA3 Lenka Ježová v rozhovore pre Refresher povedala, že od príchodu 

pandémie pracuje namiesto desať hodín aj šestnásť. Zaujímalo by ma, ako to bolo 

v redakcii spravodajstva Českej televízie, pracovali redaktori viac ako zvyčajne? 

Celoživotně se řídím pravidlem, že unavení lidé dělají unavené zprávy. Takže mohly nastat 

situace, že někdo byl v práci šestnáct hodin, někteří redaktoři to vyhledávají, protože mají rádi 

svoji práci, ale dlouhodobě na tom stabilní vysílání nepostavíte. Takže jsme jako takový 

základní krok udělali, že jsme přizpůsobili programové schéma, přestali jsme vyrábět všechny 

týdeníky, které na ČT24 vyrábíme třeba v neděli a začali jsme vyrábět aktuální zpravodajství. 

A to i v sobotu a v neděli. Zařadili jsme bloky, které tam předtím nebyly. A krok číslo dvě bylo, 

že jsme sloučili všechny tematické redakce. Máme tematické redakce (domácí, ekonomickou, 

zahraniční, vědeckou, kulturní) a udělali jsme vlastně jednu velkou redakci zpravodajství. 

Potom se točilo to, co bylo potřeba, což nám umožnilo pracovat ve třech skupinách. Jedna 

skupina natáčela venku, druhá skupina to tady zpracovávala uvnitř v domě a třetí skupina byla 

v záloze. A to se týkalo nejen redaktorů, to se týkalo i editorů a uzpůsobena byla i to, čemu 

říkáme realizace, to znamená kameramani, režiséři, všichni. Měli jsme vždycky zálohu, že 

kdyby nám někdo dostal covid a ostatní by museli do karantény. Bylo to těžké, protože tehdy 

byly karantény 14 dnů a museli jsme počítat, že by na 14 dní vypadli. Tak vždycky jsme my 

měli v záloze partu, která je intaktní. 

 

Keď sa teda zmenilo vysielanie na ČT24, zmenila sa nejako aj štruktúra Událostí po 

vypuknutí covidu? 

Změnila se struktura Událostí, protože Události za obvyklých mírových časů mají strukturu, 

kde máme dáno, kolik je tam politického zpravodajství, kolik ekonomického, kolik 

regionálního atakdále, atakdále. Máme to dokonce rozepsané do formátů, protože se snažíme 

udržovat Události řekněme ve variabilní podobě, která při její delší stopáži udrží diváckou 

pozornost. To znamená, že střídáme reportáže, čtené zprávy, živé vstupy, uvádění reportáží 

přímo z terénu a tahle struktura mírových časů padla. A samozřejmě tematicky převážil covid. 

Byla taková část lidí, která křičela, že hrajeme pořád jen covid. Tak jsem říkal, tak mi chytráci 

poraďte, co máme hrát, když se nic jiného než covid neděje. 



 

Zmenilo sa nejako aj personálne zloženie redakcie, ktoré súviselo s covidom? 

Nezměnilo. Nezměnilo, ale pro spoustu juniorních redaktorů to byla příležitost ukázat, že už 

jsou víc než junioři. Protože jsme, jako když vojáci řeší obtížnou situaci na frontě, tak zařazují 

štábní pracovníky, tak jsme dali důvěru spoustě juniorům a můžu říct, že většina lidí 

nezklamala. Nevzpomínám si, že by někdo zklamal nebo selhal. 

 

Museli ste aj prepúšťať? 

Ne, proč? Naopak. Jsme tady velmi závislí na externích spolupracovnících a my jsme se je, 

protože jsme si vědomi jejich závislosti a protože Česká televize je často jejich jedinou obživou, 

snažili i finančně zachovat velmi důstojně. 

 

Takže ste nemuseli dočasne znižovať mzdu? 

Ne, nikomu jsem nesnižoval mzdu. Proč? Abych je v těch těžkých časech demotivoval? Ano, 

samozřejmě, výroba zpravodajství se tím prodražila. 

 

Našla som tweet z októbra 2020, kde Česká televízia napísala, že: „Povoláváme posily. 

Jeden z moderátorů Událostí pokrývá v USA volby, další je v karanténě. K týmu Událostí se 

tak načas připojují Jana Peroutková a Linda Bartošová.“ Je to skutočne len dočasné alebo 

už je to stála zostava? 

No to je stálá sestava. Protože jsme byli připravení na to, že Světlana v létě odejde, tak jsme 

sáhli po těch služebně mladších. Takže tyhle dámy jsme zkoušeli. Jana Peroutková je vlastně 

už definitivní součástí týmu Událostí a Bartošová vlastně taky. Víc s ní vymetáme i 

čtyřiadvacítku. To už s Janou moc neděláme. 

 

Vy sa v spravodajstve pohybujete celý život. Je niečo, s čím by sa dala táto krízová situácia 

porovnať z mediálneho hľadiska? 

Ne. Bylo to něco absolutně nového. Vzpomínám si, že tehdy se tím hodně zabýval Deník N a 

dělali se mnou taky rozhovor a říkal jsem jim, že tohle nejsou povodně. Povodně, zejména když 

nejsou ztráty na životech, protože ztráty na majetku se dají vždycky nahradit, ať jsou jakkoliv 

nepříjemné, tak to se postavíte na kopec a pozorujete to. A tady jsme najednou byli ohroženi 

všichni. Nikdo nevěděl, co bude. 

A keď bola televízna kríza v 2000-2001, tam bolo tiež spravodajstvo ohrozené. 

Ne, to nemůžete srovnávat. To byla politická událost, která vyústila v okupační stávku. A 



nevysílalo se. Bobošíková to vypla a vysílala se jenom černá. To je úplně něco jiného.  

 

V priebehu roka ste skúšali aj moderovanie Událostí z domu tak, že jeden moderátor bol 

v štúdiu a jeden doma. Ako tento nápad vznikol a akú s ním máte skúsenosť? 

Dobrou. To byla jedna z věcí, které jsme vyspekulovali s tím, že opravdu může nastat situace, 

že nám všichni zůstanou v karanténě, takže stejně budeme muset vysílat, protože co jsme 

nechtěli, je zrušit vysílání. Dokonce se nám to podařilo i u většiny týdeníků, protože teď děláme 

týdeníky i pro jiné kanály, než je čtyřiadvacítka, takže jsme se technologicky připravili na to, 

že moderátoři budou moderovat z domova. Vůbec celá covidová krize měla velmi pozitivní 

dopad na to, jak se začaly používat takzvané lehké technologie. Takže jsme nakonec byli 

schopní vysílat Události, které moderuje, nevím, jestli to byl zrovna Kubal nebo Martin 

Řezníček, ve své pracovně doma. 

 

Myslíte si, že by to prišlo aj bez toho covidu o niekoľko rokov? 

Nevím a je mi to jedno. Takovou otázku si nekladu. Ono to přišlo, když byl covid a jestli by to 

přišlo bez toho… Obecně, tyhle technologie v průběhu posledních deseti let velmi výrazně 

ovlivňují televizní zpravodajství. Například naši zahraniční zpravodajové používají technologii 

LiveU, která jednak nám umožňuje dělat živé vstupy v podstatě odkudkoliv, kde je internetové 

spojení a jednak je to za pakatel ve srovnání s tím, jak to bylo třeba před dvaceti lety, když jste 

si na každý živý vstup musela objednávat satelitní trasu, což bylo složité administrativně i 

finančně. Teďka mají ty pánové a dámy v zahraničí kufříky a máme to i tady v Čechách. 

 

Čo bolo potrebné na to, aby to moderovanie z domu fungovalo? Technicky. 

Dobré internetové spojení, kvalitní počítač s kamerou na počítači. Jsem přesvědčený, že to 

vybavení odpovídalo běžnému stolnímu počítači, který tady máte. Možná jsme jim dali nějaké 

služební laptopy, ale my jsme tady všichni, nechci říkat civilizovaní, protože to už mají i 

necivilizovaní lidé, všichni máme doma wifinu. Ta wifina je nějakým způsobem spolehlivá a 

když to občas vypadne, tak to holt k tomu patří. Patří to k mimořádné situaci a myslím, že divák 

to nakonec spíš ocení, než že by mu to vadilo. Samozřejmě, kdybychom takto vysílali celý rok, 

tak jistý stupeň uhlazenosti se od našeho vysílání vyžaduje a je to naprosto pochopitelné. Ale 

v těchto situacích, kdy je zdůvodnění, je to naopak něco, co i probouzí diváckou pozornost. 

 

V čase vrcholu pandémie došlo aj k tomu, že Události moderoval iba jeden moderátor. 

Prečo ste sa rozhodli k tomuto pristúpiť a ako toto spätne hodnotíte? 



Asi jsme neměli víc lidí. Dlouhodobě to neodpovídá filozofii Událostí, naší definici, kterou 

jsme učinili. Nicméně na sledovanosti se to neprojevilo, divák si nestěžoval, takže tam občas 

byl jenom jeden moderátor. Musíte umět improvizovat. 

 

Na Slovensku moderuje v RTVS jeden moderátor už niekoľko rokov. Viete si predstaviť, 

že by ste to takto mali trvalo? 

Umím si představit leccos. To není problém… ale ti dva moderátoři, nebo spíš jeden a půl 

moderátora je zase něco, co zvyšuje variabilitu televizního zpravodajství a myslím, že divákovi 

se to potom lépe konzumuje. Ovlivňuje to rytmus těch zpráv. Je to telegenější, pokud můžu 

použít tenhle neoficiální výraz. Ale je to i personálně náročnější, protože potřebujete šest 

moderátorů. 

 

Bol niekedy problém s naplnením vysielacieho času napríklad z dôvodu nedostatku 

redaktorov, ktorí mohli byť v karanténe alebo z nejakého iného dôvodu, trebárs, že sa 

redaktori nemohli dostať na niektoré miesta, ktoré sa vtedy uzatvorili? 

Nebyl. My Události vždycky naplníme. Máme k dispozici poměrně rozsáhlý tým, který se 

skládá jednak z lidí tady v pražské redakci, jednak z poměrně robustné sítě regionálního 

zpravodajství, jednak z jedenácti zahraničních zpravodajů, takže vždycky je co hrát. Občas to 

nehrajete v kvalitě a s obrazovým doprovodem, který si k tomu představujete. Když zasedá 

vláda a nepustí vás na to zasedání, což je běžná situace, tak tam prostě stojí redaktor před dveřmi 

a referuje o tom takhle. Bylo by hezčí, kdybychom to měli na čem jet. Ale tu zprávu mít musíte. 

Je to jenom otázka formálního obrazového doprovodu a formálního zpracování. Tenhle 

problém v podstatě z našeho pohledu neexistuje. 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI COVIDU: 

Prejdeme na tému opatrení. Takže bolo viacero tímov: newsroom sa rozdelil na tímy, 

ktoré boli vonku a ktoré boli vnútri a tí, ktorí boli vonku, nemali teda asi prístup 

dovnútra? 

Oni venku natočili, většinou ti reportéři měli jednoho kameramana, abychom omezili styk 

větších skupin lidí, tak většinou měl redaktor stálého kameramana a stálého technika. Měli jsme 

dvacet vozů, které vůbec nejezdili do zpravodajství, které byli jenom venku. Ti technici 

parkovali doma. A oni to natočili, poslali to sem a tady to někdo zpracoval a dal do vysílání. 

 

Týmto opatrením ste zareagovali okamžite, ako covid minulý rok začal? 



Jo. To bylo… vím, že jsem seděl na takové jalové přednášce na archeologii na Filozofické 

fakultě a poslouchal hrozné kraviny, protože se to jmenovalo Archeologie a veřejnost a ti moji 

o třicet let mladší spolužáci mi vykládali, jak komunikovat s novináři. Ale občas jsem se tam 

musel objevit, abych dostal zápočet. A pořád jsem sjížděl iPad a najednou vidím, že vysíláme 

žlutou a že tam mluví Babiš. Takže jsem odešel stranou, poslechl jsem si to a jel jsem do práce. 

To bylo úterý a takhle to možná fungovalo od čtvrtka? Ve čtvrtek jsme to nastavili a kompletně 

to fungovalo od dalšího pondělka, ale ta naše reakce byla vlastně ze dne na den. 

 

A teraz to funguje ako? 

My jsme potom už od nějakého června ta opatření rozvolňovali, protože ty čtrnáctidenní 

pracovní cykly byly pro lidi dlouhodobě docela náročné. Takže jsme to změnili na týden a pak 

jsme přešli na normální směny, které tady máme teď při dodržování všech bezpečnostních 

opatření…  Spoustu lidí jsme poslali na home-office, takže ty nejkoncentrovanější pracoviště 

se nám v podstatě vylidnily. Archiv dělal na home-officu, webová redakce dělala všechno 

z domova. Ale teď jsme přešli na trošku volnější režim, než který jsme měli při covidu1. 

 

Takže kedy tieto skupiny po cykloch skončili? 

Nikdy. Ono to začalo, pak jsme začali ty opatření rozvolňovat, pak bylo léto, to bylo takové 

volnější, ale se šéfredaktorem jsme takové nedůvěřivé osobnosti a sice nám všichni nadávali, 

že hrajeme moc o covidu, tak my jsme říkali, hele, ještě není všem dnům konec, takže jsme to 

pořád nějakým způsobem udržovali. Takoví ti reptalové, a to jsou především maskérky třeba, 

tak těm jsme řekli, tak jo, tak se střídejte po týdnu, když chcete. Tak to jsme tak nějak povolili, 

ale když bylo exponované období, které jsme trošku rozvolnili, ale bylo stále víc exponované, 

než je standard a pak přišlo další exponované období, které vlastně rozpouštíme teprve v těchto 

dnech. Takže jsme to nikdy zcela nerozpustili. Loni jsme měli krajské volby, tak jsme se 

rozhodli, že je budeme dělat celé z Prahy, celé bez diváků a celé z venku. Že proste ty lidi 

nebudeme tahat do baráku. Bylo to správné rozhodnutí, protože tím pádem všichni vystupovali 

ve stanu a nikdo si nemohl říkat, že ten měl výhodu, protože byl ve studiu, což by odpovídalo 

začátku září, ale všichni byli ve stanu. 

 

Teraz budú zase v októbri voľby. 

No to už počítáme se studiovou variantou. Počítáme s tím, že lidi už jsou promořeni, 

proočkováni. No a když jsme viděli, že tam je ten stan a počítali jsme, kolik ten stan stojí, tak 

jsme říkali, koupíme si menší a vlastní. Tak takhle jsme koupili v prosinci stan, a jako 



kdybychom ho našli. To by se nám strašně špatně vysílalo, kdybychom ho neměli. Celou zimu 

jsme vlastně odjeli ze stanu. Ty nejtvrdší anticovidová opatření jsme vysílali ze stanu. Pořád 

jsme vysílali díky tomu. 

 

A dokedy ho plánujete zachovať? 

Do zítřka. Protože jsou to náklady navíc. Jinak kdybych ty náklady měl, tak ho zachovám 

donekonečna, protože je to vlastně další studiové pracoviště, a když ve vysílání střídáte víc 

studiových pracovišť, působí to líp. Střídáte studio v interiéru se studiem v exteriéru, tak to 

působí dobře. Máme rádi exteriérové vysílání. Dlouhodobě si myslím, že není lepší studiové 

prostředí než reálné prostředí. To vidíte, pořád někam posíláme moderátory. Ale holt, už si to 

nemůžu dovolit. Je to šest milionů ročně udržovat tam posádky. 

 

Okrem tohoto rozdelenia tímov, aké ešte iné opatrenia boli v televízii, teda konkrétne v 

spravodajstve? 

Dezinfikovali jsme si ruce, nosili jsme roušky. Vylidnili jsme objekt, kdo tady nemusel být, 

toho jsme poslali domů a udržovali jsme týmy tak, abychom byli schopni udržet vysílání.  

 

ZMENY V BUDÚCNOSTI: 

Myslíte si, že táto covidová epizóda nejako zmení fungovanie newsroomu v budúcnosti? 

Jak jsem říkal, že jsme spoustu lidí poslali domů, aby dělali z domova, tak některé už doma 

necháme. Nepokládám to za úplně ideální, lidi mají chodit do práce už kvůli nějakým svým 

sociálním návykům, ale tady se nacházíme v budově, kterou projektovali v šedesátých letech 

minulého století a ne proto, aby se tady vyrábělo a vysílalo zpravodajství. Budiž, to potom 

začalo, ale rozhodně to nebylo určené k tomu, aby se tady v jednadvacátém století ve dvacátých 

letech vyráběly dva televizní kanály. A zároveň spousta dalších přidružených pořadů a aktivit 

odehrávajících se na webu a na sociálních sítích. Takže tady trpíme přelidněností, a kdyby si to 

Česká televize mohla dovolit, tak už dávno postavila nový zpravodajský objekt. Ale Česká 

televize si to dovolit nemůže, takže se tady neustále potýkáme s nedostatkem prostoru. A když 

jsme zjistili, že nám někteří lidé docela dobře fungují z domova, a týká se to zejména částí jako 

archiv, dokumentace, web, tak je necháváme doma. Ale necháváme je doma tak, aby občas do 

té práce přicházeli. Protože pro vedoucí i pro ostatní je lepší osobní kontakt. 

Je niečo, čo z tohoto obdobia ešte pokladáte za dobré a chceli by ste to ponechať? 

To je tohle a pak samozřejmě ty technologie. Chceme je zachovat a dál rozvíjet. Samozřejmě 

když děláte rozhovor jeden na jednoho typu interview, tak je mnohem lepší, když dva lidi spolu 



sedí ve studiu, než když si povídají přes nějaký pojítko v počítači. Ale jinak všimněte si, že 

výrazně ubylo takového žánru, který v podstatě není televizní, a který se jmenuje telefonát. 

Když někdo telefonuje a je tam jenom jeho placka bez fotky, třeba jenom jméno, tak to už teďka 

jsme schopní nahrazovat videem, a hlavně respondenti jsou toho schopní. To není jenom o 

našem vývoji, to je i o vývoji světa, ve kterém žijeme. 

 

REAKCIA NA CNN PRIMA NEWS: 

Ešte posledná téma, ktorá sa týka CNN Prima News. Ovplyvnilo nejako spustenie tohoto 

kanálu Události? 

Ano, ovlivnilo, ale bylo to stejné jako s čtyřiadvacítkou a Z-jedničkou. Ovlivnilo to především 

v době, kdy mluvili o tom, že to spustí. Takže my jsme vymýšleli různé věci, jak to naše vysílání 

ozvláštnit. Třeba to naše vysílání – moderování z exteriéru – jsme nevymysleli za covidu. To 

nebyl geniální nápad, který přišel s tiskovou konferencí. Byli jsme na to připravení vlastně už 

od ledna. Už na podzim 2019 jsme si řekli, že to bude jedna z našich reakcí na to, že oni můžou 

za spoustu stomilionů postavit nové studio, kdežto my tady máme furt ty malé krcálky. Řekli 

jsme, tak prostě budeme vysílat z venku. My jsme to začali dělat už od ledna loňského roku a 

za toho covidu všichni říkali „to přišlo s covidem,“ no nepřišlo to s covidem. Udělali jsme i 

grafiky, takže jsme se na to docela chystali. Oni potom udělali docela zásadní chybu, že když 

přišel covid, oni to nespustili. Říkal jsem si že za téhle situace, kdy prostě nemusíte dělat 

kampaň, protože ta kampaň se děje všude kolem vás, ta kampaň je reálný svět, i kdyby měli 

vysílat z garáže a číst to z Wordu, tak zpravodajská televize tohle udělat musí. A nemluvil jsem 

jen tak, protože přesně takhle jsme postupovali, když jsme rozjížděli TA3-ku.  

 

11. september. 

Ano, 11. september, dodneška si ho pamatuji téměř minutu po minutě. Vysílali jsme i se všemi 

nedokonalostmi a byla to nejlepší kampaň, jakou ta televize mohla mít. Prima tohle totálně 

prošvihla a pak to bylo vidět na číslech. Oni se teďka zvedli, ale zpravodajský provoz je prostě 

finančně náročný a myslím, že se s tím budou hodně dlouhou dobu potýkat. 

V tom čase, keď sa hovorilo o spustení, vnímali ste to ako konkurenciu? 

Jo. Ano. Vlastně byla to konkurence. Podle našich černých scénářů jsme mohli počítat i s tím, 

že nám třeba odejde třetina diváků. Což při těch počtech, který v share-u působí relativně 

rozumně, ale jedná se o desetitisíce lidí, může být docela významné. Ale oni vlastně potom tu 

televizi museli restartovat a nějakým způsobem se jim teďka občas daří proniknout na světlo. 

To je prostě tím, že část politiků je má radši než nás, támhleten dedko z kocky s rohami a 



premiér Babiš si je vybírá taky docela účelově, což jsme tak trošku očekávali, že oni jsou 

založení trošku na tom, aby eliminovali vliv, který Česká televize má. Protože Česká televize i 

podle čísel, které nám výzkum dal, je prostě nejdůvěryhodnější médium v zemi a máme velký 

zásah mezi lidmi a oni jsou na třetině. Jo, když mají Zemana, který s nikým jiným nemluví, tak 

na to samozřejmě lidi koukají, ale jinak koukají na nás. Taky byste koukala, že jo. Protože když 

se stanou Vrbětice, tak my minutu potom vysíláme žlutou mimořádné vysílání o Vrběticích a 

tam chodí nějaký ten Američan a zkoumá eskymáckou kuchyni. 

 

Vyprofilovalo sa to trošku inak, než ako sa možno čakalo. Takže teraz ju už ako 

konkurenciu nevnímate? 

Pořád jsou konkurence. A pořád je potřeba být ve střehu. 

 

V čom vidíte také najväčšie rozdiely? 

No… tu televizi umíme lépe než oni. Nepostavíte zpravodajskou televizi z lidí, kteří s ní nemají 

bezprostřední zkušenost. A teďka nemluvím o moderování. Pavlína Wolfová je špičková 

moderátorka a chytrá ženská. Když se budete koukat na její pořad, tak vás to neurazí, naopak 

se z toho spoustu věcí dovíte, a takových lidí tam mají více. Ale oni nejsou důležité jen ty tváře 

na obrazovce, ale je důležitý ten editorský tým. Tým, který skládá program, tým, který funguje 

kontinuálně. Proč oni vysílali eskymáckou kuchyň, když my jsme vysílali Vrbětice? Oni tam 

prostě neměli v práci zpravodajský tým. Což může být daný i finančně, lidi jsou vlastně 

nejnákladnější položkou, ale nikomu to nedošlo. Že když jsem zpravodajská televize, musím 

být neustále v pohotovosti a musím být všude.  

  



Príloha č. 4 

Rozhovor s redaktorkou Událostí Johanou Šulcovou 

6.7.2021, osobné stretnutie 

 

SYSTÉM PRÁCE A PRACOVNÉ RUTINY: 

Redaktorka spravodajskej televízie TA3 Lenka Ježová v rozhovore pre Refresher 

povedala, že od príchodu pandémie pracuje namiesto 10 hodín aj 16. Ako to bolo v 

redakcii spravodajstva ČT? Pracovali redaktori počas pandémie viac? 

Na začátku jsme pracovali možná nejvíc, co jsem kdy tady pracovala. To bylo právě na začátku 

té epidemie v březnu, protože naše vládní garnitura ty tiskové konference, kterýma měnila život 

v téhle zemi, úplně bezprecedentně měla kolem půlnoci a jedné ráno a myslím, že nikdo z nás 

si nedovolil odcházet domů a sledovat to třeba z domu. My jsme tady trávili i večery. Abychom 

byli na další den připravení a věděli, co máme lidem říkat ve zprávách. Takže v tomhle se to 

určitě změnilo, navíc nás tady bylo výrazně míň, protože my jsme zavedli taky náš vlastní 

covidový mód, kdy jsme se rozdělili na tři skupiny. Jedna byla doma, jedna byla jen venku a 

nesměla sem (do budovy spravodajstva ČT, poznámka autorky), mohla jenom točit, a jedna 

skupina byla uvnitř a zpracovávala ty materiály. Já jsem začínala uvnitř, pak jsem šla ven, to 

znamená, že já jsem tady trávila celý dny a řídila ty kolegy venku a zároveň zjišťovala 

informace. Na začátku to byl jeden obří chaos, takže upřímně, to se za tu běžnou pracovní dobu 

nedalo zvládnout. 

 

A na základe čoho vás rozdelili do tých skupín? 

Naše vedoucí, Edita Horáková, se snažila to rozdělit tak, aby v každém tom týmu byli 

zastoupení lidi, kteří třeba dělají zdravotnictví, pak lidi, kteří dělají politiku. Prostě záleželo na 

tom, na co se zaměřujeme. Samozřejmě nejde to vždycky úplně u všeho. Pak jsou tam lidi, kteří 

dělají ještě sociální věci, ti si myslím, že taky byli takhle rozděleni do těch skupin. Tohle to byl 

ten hlavní motor. Pak samozřejmě máme tam lidi, kteří jsou takoví jako víc akční, pak jsou lidi, 

kteří jsou míň akční, to myslím, že se snažila nakombinovat, aby to fungovalo. 

 

Ako sa zmenil váš bežný pracovný deň s nástupom pandémie? V súvislosti s pracovnými 

rutinami. Menil sa nejako v priebehu pandémie? 

Úplně první změna byla, že se zrušili celoredakční porady, takže jsme se vůbec nepotkávali 

s kolegy a ani jsme neměli zpětnou vazbu od vedení, protože zkrátka a jednoduše jsme se potkat 

nesměli a jednu dobu jsme byli rozděleni jenom do určitých kanceláří, a hlavně, jak jsme byli 



v těch skupinách, tak já jsem vlastně s některými svými kolegy až do září mluvila jenom po 

telefonu. Od března do září. Což bylo hrozně zvláštní, protože jsme zvyklí spolu ty věci 

probírat, někdy se i vzájemně inspirujeme tím, co dělat. Takhle se to všechno řešilo jenom po 

telefonu a pak jsme se teda vlastně viděli osobně až v tom září. Zároveň jsme přestali vídat 

editory, takže jsme přestali řešit s nimi to, jak má ta reportáž vypadat, protože oni byli izolovaní 

od nás, takže jsme všechno museli řešit po telefonu. Už i tak hodně telefonujeme, to je součást 

téhle práce, ale v tom březnu až do toho září jsme nedělali nic jiného, než že jsme jenom 

telefonovali. 

 

Takže mali ste väčšie rozhodovanie, väčšiu autonómiu? 

Myslím si, že jo. Myslím si, že v tom byla i větší míra autonomie, protože přece jenom, když 

to nemůžete s tím člověkem probrat, tak… ty editoři byli prakticky skoro pořád nedostupní, 

protože jim neustále někdo telefonoval. Takže se to muselo vyřešit během jednoho hovoru a 

pak už jsem to musela nějak vytvořit. Ten další hovor byl, když už byla ta reportáž napsaná. 

Nebyl čas na to si třikrát denně telefonovat. Normálně bych přišla za nimi na velín, normálně 

to řešíme i několikrát za den, to se změnilo. 

 

Museli mať vo vás teda dôveru. 

Myslím si, že větší důvěru a hlavně, ta situace byla i víc zmatená, tak i oni sami potřebovali víc 

času se v ní zorientovat, takže nebylo zas tolik času řešit individuálně každou tu věc, ale spíš 

museli řešit ten celek. Víc než za běžného provozu. 

 

V správe Reuters Institute, ktorá hovorí o dopadoch Covidu na médiá, sa uvádza, že 77% 

opýtaných novinárov cíti, že pri práci na diaľku je náročnejšie vybudovať a udržiavať si 

vzťahy. Je tiež náročnejšie komunikovať efektívne. Z časti ste už odpovedali na otázku, 

či sa počas pandémie zmenila spolupráca s kolegami. Je ešte niečo, čo vám napadá? 

Ono bylo hrozně zvláštní, že jsme se poprvé dostali do pozice, kdy, nedá se říct, že by byl někdo 

nadřízený, ale vlastně já, když jsem pracovala v té skupině, která byla jenom uvnitř České 

televize, nesměla jsem ven, tak jsem toho člověka venku musela řídit. A to byla vlastně pozice 

říkat mu: musíš jet tam, teď se stalo tohle, pojedeš tam natočit rozhovor, domluvila jsem ti 

točení s ministrem zdravotnictví v tolik a tolik hodin, budeš se ho ptát na tohle a na tohle. 

Samozřejmě ten redaktor na tom místě měl nějakou svoji autonomii, ale částečně mě musel 

poslouchat, a to do té doby tady nebylo. Spíš jsme vždycky spolupracovali, tady se z nás stali 

něco mezi editorem a redaktorem. 



 

Vy ste teda dvaja spolu robili na tom istom. 

Ano. Většinu týdne jsem pracovala s jedním člověkem, s kterým jsme tvořili tým. On to musel 

natočit tak, jak já jsem si to v hlavě představila a já to pak zpracovala, což samozřejmě někdy 

neodpovídalo představě toho člověka, který to natáčel, takže tam někdy vznikali takové třecí 

plochy. Ten řídící byl vždycky ten, který byl uvnitř, což vlastně je věc, se kterou jsme se taky 

docela učili pracovat. Najednou jste čtrnáct dní velela a pak někdo zase velel čtrnáct dní vám, 

bylo to zvláštní. 

 

A to bolo stále s tým istým človekom? 

Ne vždycky. Ale teda v mém případě to bylo skoro většinou s tím stejným člověkem. Že se 

docela i to vedení snažilo, aby nás párovali tak, aby to i docela fungovalo. Aby ten člověk měl 

třeba i podobné zaměření. To znamená, já jsem tady původně nedělala zdravotnictví, ale přes 

covid jsem dělala hlavně zdravotnictví, tak jsem měla kolegyni, která dělala taky zdravotnictví. 

Lidi, kteří dělali politiku, tak měli zase venku politické kolegy. 

 

Úplne pred covidom ste robili reportáže každý sám? 

Ano, sami. To, co se dělo od toho března do září bylo poprvé, co jsme to měli udělané takhle 

na půl. Je fakt, že někdy tvoří reportáž dva redaktoři, ale nikdy to není tak, že jeden tady jenom 

sedí a druhý jenom točí. Třeba na jednom místě musíme být s respondentem v jednu a na 

druhém ve dvě. To člověk nezvládne. Nebo když je to větší téma, tak jsme dva. Ale nikdo to 

nebylo tak, že jeden to řídil a druhý byl jenom ty ruce, co točili. A to jsme i rádi, že už to tak 

není. Každý k tomu máme trochu jiný přístup. Pak ty zprávy někdy vypadali hodně podobně, 

protože to dělal ten jeden člověk pořád. Teď je tam už zpátky ta větší rozmanitost. 

 

Pociťovali ste v čase vypuknutia pandémie a v čase jej vrcholu väčší tlak na výkon ako 

pred pandémiou? 

Myslím si, že položek v bodovém scénáři bylo víc, protože tím, že jsme se rozdělili na ty tři 

týmy, tak nás tady prostě bylo míň, ale práce bylo pořád stejně, ten pořad je pořád stejně dlouhý, 

takže to určitě. Ale zároveň si myslím, že tam byl tlak často časový. Většina těch věcí se dělala 

relativně pozdě. To samotné rozhodování na té vládní úrovni probíhalo většinou hrozně pozdě 

odpoledne. A abychom my těm lidem v sedm hodin řekli nějak srozumitelně, co se stalo, co 

můžou, co nemůžou, jestli se mají bát chodit ven, nebo naopak mohou všichni vyběhnout ven 

a scházet se s přáteli, tak tady v tom byl asi větší tlak na to ty informace mít dopředu a pak už 



jenom čekat na to potvrzení. Protože kdybychom nevěděli už předem, co ta vláda udělá, jak 

rozhodne, tak bychom to absolutně neměli šanci stihnout do zpráv. Takže tlak spíš na rychlost. 

 

Ako sa v čase vypuknutia pandémie a neskôr v jej vrchole získavali informácie do 

reportáží? Bolo to náročnejšie ako predtým? Ak áno, v čom? Menilo sa to v čase? 

Bylo, protože víc věcí nám ten člověk řekne osobně. A na ty osobní setkání za A nebyl prostor, 

bylo nás prostě míň a za další, ti lidé nám potom odpovídali „jako promiňte, já se teď prostě 

obávám, já se s vámi nechci setkat, protože se prostě bojím té nákazy“. Tak se většina věcí 

řešila po telefonu, nebo po Skypech, a to přece jenom je něco jiného, než když vám to ten člověk 

řekne osobně. Při tom osobním setkání získáte mnohem víc informací a možná mnohem lepší 

představu o tom, jak to dané rozhodování, když se řešili vládní opatření, vlastně probíhá. Takže 

většinou jsme zvyklí s ministry se potkat a takhle jsme si s nimi psali sms-ky. V sms-ce napíšete 

dvě věty, ale ta informace je neúplná, to byly neustále dotazy a oni zas taky nemají celý den si 

s námi povídat. 

 

Mnohé inštitúcie počas pandémie nepúšťali novinárov do svojich priestorov. Mali ste 

niekedy problém s nakrútením reportáže z tohto dôvodu? Ako ste to riešili? 

Ze začátku byl, aspoň z mého pohledu, problém dostat se do zdravotnických zařízení, co se teď 

zpětně nezdá, protože všichni znají ty obrázky z covidových jednotek, ale úplně na začátku, 

někdy od toho března a skoro ještě i přes léto nemocnice nechtěli pouštět novináře dovnitř. Bylo 

to velmi výjimečné. Oni sami ti lékaři nevěděli, co přesně ta nákaza dělá, takže se báli nás tam 

pouštět. Takže jsme ze začátku většinou běželi záběry sanitek, dveře toho oddělení, ale za ně 

už nikdo z nás nesměl. A na to jsme nebyli zvyklí. Většinou se takové natáčení dá domluvit.  

Takhle nás i dost často kontrolovali, dost často byl i mluvčí na místě, což taky nebývá zvykem. 

Kontroloval pohyb novinářů po areálu té nemocnice, takže to bylo určitě jiné. Pak se to 

samozřejmě změnilo, pak naopak na konci jsem měla pocit, že ti lékaři dokonce chtěli ukázat, 

co se v nemocnici děje, takže nám ty dveře spíš otvírali a už to tam pak někdy bylo jak na 

Václaváku. V některých nemocnicích se tam třeba pak potkaly dva štáby, to zas nebývá zvykem 

ani v normální době. 

 

Pre Newsroom ste vo februári povedali, že najťažšie pre vás bolo natáčať na Královských 

Vinohradech na covidovom oddelení. Popisovali ste tiež, natáčanie na covidových 

oddeleniach sa od vypuknutia pandémie na jar minulého roka zmenilo. Najprv ste boli 

buď za plexisklom alebo ste mali množstvo ochranných pomôcok a v čase rozhovoru pre 



Newsroom ste ich už mali menej. Mohli by ste opísať, ako toto natáčanie vyzeralo v 

začiatkoch a potom neskôr? 

Tak na začátku jsme tam nesměli vůbec. Pak jsme mohli sice na to oddělení, ale vždycky tam 

bylo nějaké plexisklo, nějaký box, v kterém byl ten pacient a do něj jsme už nesměli, to 

znamená točili jsme přes nějaké sklo, což bylo náročné hlavně pro kameramany, protože to je 

technicky mnohem náročnější věc, a i vlastně pro mě, protože jsem tam s tím zdravotníkem 

nemohla být, nemohla jsem se ho ptát přímo na ty úkony, jak je třeba náročné ten úkon dělat, 

jaká je vlastně péče o toho pacienta. My jsme to všechno viděli jenom přes plexisklo. Potom 

když už nás začali pouštět přímo na ta covidová oddělení, tak je fakt, že nás navlíkli do 

neuvěřitelného množství ochranných prostředků od hlavy až k patě. To byl ten loňský podzim. 

V tom se dalo vydržet chvíli, hodinu – hodinu a půl a odcházeli jsme úplně mokří, protože když 

má kameraman na sobě ještě tu kameru navíc, kterou táhne, tak tohle je náročné. A to se 

postupně měnilo, protože postupně si, mám pocit, ti zdravotníci zvykli na to, že jsme tam 

přítomni a už tam ani neprobíhala tak velká kontrola toho, jestli jsme si to všechno oblíkli 

správně. Už nás tak nějak nechali, že „oni to ti novináři už umí“ a už jsme si ty věci řešili po 

svém. Řešili jsme, jestli chceme štít nebo brýle nebo nechceme nic, i taková varianta tam byla, 

protože nám říkali „vy se rozhodněte sami, jestli půjdete hodně blízko k pacientovi nebo 

nepůjdete, to už je na vás“. Začali nám mnohem víc důvěřovat a možná i kvůli tomu, že těch 

pacientů bylo docela hodně, tak na to ani neměli moc čas nás kontrolovat. Tak pak už jsme tam 

chodili mnohem míň ofáčovaní. 

 

Mnohem těžší to ale měli kameramani, kteří když byli na tom oddělení, tak měli ten štít a museli 

točit. A ono se to strašně mlží. Oni někdy tak trochu doufali, že to bylo ostré, ale nebyli si tím 

úplně jistí. Anebo museli ten štít dát pryč, ale to je taky jistý druh ohrožení a myslím, že většina 

z nich to fakt nedělala. Většinou se fakt obávali, takže se řešilo, jestli se nedají použít nějaké 

brýle namísto toho nebo jak to vyřešit. A vymýšlení těch záběrů, abychom my nebyli u 

respondentů tak nablízko, to bylo taky těžké, protože na některých odděleních to vypadalo, jako 

když hrajete tetris. V místnosti, kde mají být dvě postele, byli čtyři, do toho tam běhali 

sestřičky, my jsme dělali rozhovor s lékařem, který jsme měli pět minut, protože ten zas musel 

pak někam běžet a zároveň jsme měli dodržovat rozestup, tak to byl teda velký oříšek. 

 

Zároveň natáčet, ono už i tak když s námi vidíte někde kameramana, tak z něho většinou leje 

pot, a to je v kraťasech a v tričku někde venku, zatímco tady měl na sobě celý ten overal, 

rukavice. To jsou všechno věci, na které oni nejsou zvyklí a mnohem hůř se jim manipuluje s 



kamerou. To znamená, když pak třeba švenkujete a zároveň to musíte doostřovat, tak to bylo 

docela těžké. Zároveň se to museli naučit bez stativu, protože na ta covidová oddělení si táhnout 

ještě stativ a pak to celé dezinfikovat, protože potom, co jsme si svlékli ten oblek, tak museli 

vydesinfikovat kameru, protože ji tady vraceli kolegům a nechtěli, aby se šířila nákaza tady. A 

zároveň úplně na začátku, když jsme měli ty týmy, tak se z nich stali i řidiči, aby se 

minimalizoval počet lidí ve štábu, což běžně máme řidiče nebo technika, který nás tam odveze 

a řeší zvuk. Byli jsme jenom dva. Takže i o zvuk se musel starat on, jako bylo to o dohodě. 

Někteří z nás si tu zvukovou stránku řešili sami, víc jsme si to kontrolovali jako redaktoři, 

protože nebyl nikdo, kdo by to kontroloval za nás. Taky jsme víc rozhodovali o tom, jakou 

techniku na nahrávání toho vstupu použijeme, co taky běžně neděláme. Ale to si myslím, že je 

dobrá zkušenost, už víme, jak co přesně funguje. Víc, než jsme to věděli předtím. 

 

Oni sa tiež striedali ako vy alebo nejako inak? 

Oni měli čtrnáct dní v práci, čtrnáct dní volno. A nesměli dovnitř budovy. Byli pořád jenom 

venku. 

 

Na tie covidové oddelenia ste si museli vybavovať nejaké povolenia na vstup? 

Samozřejmě ano, musí to vědět vedení a musí to schválit a měl by to vědět primář toho oddělení. 

Ale na začátku to bylo vždycky, že člověk musel napsat oficiální e-mail a musel opravdu 

nějakou dobu čekat, než ho do té nemocnice vpustili. V průběhu toho covidu se tyhle všechny 

procesy zrychlily, takže potom stačilo třeba jenom zvednout telefon a zavolat a oni řekli „dobře, 

tak za dvě hodiny přijďte“. 

 

Riešili ste niekedy aj nejaké novinárske etické dilemy? Napríklad pri rozhodovaní sa o 

odvysielaní nejakých záberov alebo nejakých konkrétnych príbehov a podobne? 

Někdy jo. Někdy jsme o tom diskutovali, když už ty záběry byly poměrně třeba dost drastické, 

když tam byli třeba i mladí lidi napojení na přístrojích a sípali, nebo z nich tahali ty hleny z toho 

krku, tak tyhle všechny věci jsme viděli. No a největší dilema byla vždycky smrt, protože i to 

tam člověk zažil několikrát. Viděl, jak ten přístroj, fakt jako ve filmu, přestane pípat, což jsme 

do té doby nikdo z nás, myslím, nezažili, a to je něco, co jsme nenatáčeli. To jsme sem ani 

nevozili (do budovy spravodajstva, poznámka autorky), protože jsme věděli, že to už je daleko 

za hranou toho, co bychom chtěli divákům ukázat. Ale je fakt, že to téma smrti bylo těžké 

divákům vysvětlit. Ona tam byla přítomna, ale bylo hrozně těžké ji i obrazově ztvárnit. Takže 

samozřejmě jsme nenatáčeli na covidových odděleních pozůstalé, kteří jsi chodili pro věci, a to 



v jednu dobu, zvlášť teď v únoru nebo i na podzim, bylo v podstatě tak, že jsme tam za dvě 

hodiny potkali sedm lidí, kteří tam přišli s černou taškou. Takže tyhle lidi jsme samozřejmě ani 

neoslovovali a nepokoušeli jsme se je natáčet. Tohle si myslím, že už je za hranicí. 

 

Hovoríte, že ste tam stretli aj iné štáby. Oni to skúšali? 

Jednou jsem zažila, že to jeden štáb zkoušel. Nejsem si úplně jistá, jestli uspěl, spíš si myslím, 

že ne. Ale měli tu tendenci to zkoušet, protože možná chtěli ukázat úplně ten absolutní smutek, 

ale já jsem měla pocit, že to stačí naznačit, že nemusíme být úplně doslovní. 

 

Bolo to pre vás psychicky náročné? 

Určitě. Protože se mi o tom i zdálo. A měla jsem tendenci v případě některých pacientů se pak 

i doptávat, jak to s nimi dopadlo. Že jsem třeba zvedla telefon a po čtrnácti dnech jsem zavolala 

na to oddělení a ptala jsem se, což je informace, kterou mi oni samozřejmě nemůžou 

poskytnout, ale měla jsem tendenci říkat „ale kdyby ten pacient byl v pořádku, tak se ho 

zeptejte, jestli by mu nevadilo, že byste mi řekli, že je v pořádku“… protože oni byli čím dál 

mladší ty pacienti, a někteří už byli stejně staří jako já nebo moji sourozenci, tak to člověka 

docela zasáhne. Zvlášť, když s nimi třeba i mluví a pak zjistí, že ten pacient nepřežil. 

 

OPATRENIA A ZMENY 

Ako by ste zhodnotili pripravenosť a flexibilitu newsroomu na mimoriadnu situáciu 

takéhoto typu? Jednak rýchlosť rozhodnutí zo strany vedenia a potom aj schopnosť a 

ochotu redaktorov to naplniť. Mohlo byť niečo urobené inak/lepšie? 

Myslím, že na to, že to bylo poprvé, co se tady něco takového muselo řešit, tak to bylo vlastně 

strašně dobře a hrozně rychlé. Možná to vycházelo z nějaký zkušenosti třeba z povodní, kdy se 

tenhle ten barák obrátí naruby a všechno, co je vevnitř jde ven, i lidi, kteří venku nikdy nejsou, 

tak pak stojí někde po kolena ve vodě a informují o tom, jak to v které obci vypadá a myslím, 

že podobně to tady vypadalo i době, kdy se rozhodlo o tom, že zavedeme opatření, že se tady 

nebudeme potkávat. Všechny dveře v tomhle baráku jsou otevřené, a to všechno se zavřelo a 

začali jsme se izolovat. Ale myslím, že jsme to všichni chápali a vedení to vyřešilo podle mě 

ze dne na den. Je fakt, že šéfredaktor, nevím, jak to měli ti ostatní, ale my jsme byli první, co 

tady zůstali, tak nás všechny osobně obvolal. Všem nám zavolal, vysvětlil nám tu situaci, zeptal 

se, jestli nám ty podmínky takhle vyhovují, jestli jsme schopní a ochotní to snést a požádal nás, 

abychom byli opatrní. Protože v tom březnu loňského roku nikdo úplně nevěděl, co ten virus 

vlastně přesně dělá, jestli nás to po nakažení automaticky zabije, nebo co to vlastně jako je. 



Takže tohle si myslím, že vedení zvládlo velmi dobře. 

 

Aké opatrenia ste museli v čase vypuknutia covidu dodržiavať? Boli podľa vás 

dostatočné? 

Izolovat se od kolegů co nejvíc to jde, nosili jsme bavlněné roušky, jedna kolegyně nám je šila, 

protože jsme neměli čas je jít shánět, protože jsme byly pořád v práci. Takže to tady rozváželi, 

i někteří dobrovolníci nám je posílali. Pak když jsme natáčeli s respondenty, tak jsme začali 

používat mnohem víc tyč, na kterou jsme si umístili „handku“ a byla to vlastně naše 

prodloužená ruka, abychom u toho respondenta nestáli blízko, takže jsme dodržovali neustále 

minimálně metr a půl velký rozestup, což do té doby se nikdy nedělalo. Do té doby se většinou 

používal klopový mikrofon, ale sahat na ty lidi v té době si nikdo z nás netroufnul. Dál jsme se 

snažili natáčet víc venku, i když bylo chladno a nechodit moc do vnitřních prostor. To bylo 

všechno i v pokynech, které jsme dostali od vedení. Ale zároveň, tím, že jsme věděli, co se děje, 

tak jsme i sami vnitřně věděli, že to máme dodržovat. Myslím si, že se upustilo od toho, co tady 

vždycky bylo a je to logický, protože jsme televize, co nejvíc toho natočit na kameru. Že ve 

chvíli, když byl jenom telefonát, nebo se začala mnohem víc využívat technika jako Skype, 

Zoom a tyhle věci, co se dřív taky moc nepoužívalo, tak to se teda rozmohlo velmi. Protože se 

zjistilo, že je to z toho epidemického hlediska nejčistší varianta a do té doby naše technické 

oddělení tohle řešilo výjimečně. To se dvakrát za měsíc udělal Skype a najednou se jich dělalo 

deset denně. Takže to oni museli i vyřešit, protože tady na to nebyly technické prostory, kde to 

dělat. 

 

Ako sa to teda vyriešilo? 

Museli najít střižny, na které to jde nabírat, kde se to dá nahrát do našeho systému a museli 

nainstalovat všechny další aplikace, protože my jsme tady měli jenom ten Skype, někdo ale 

chtěl Zoom a další. To se muselo nainstalovat, vytvořit tam českotelevizní účty a vytvořit pro 

to i prostory, produkce na to musela vytvořit sloty. Ty redaktoři se museli hlásit, v které časy 

přijdou. Byli jsme zvyklí, že jsme zavolali a šlo to hned, protože tam nikdo nenatáčel, ale takhle 

tam byla celkem tlačenka. Nebo se i nabírali telefonáty, co v televizi taky není až tak časté. 

 

A ako je to s opatreniami teraz? 

Teď jsou opatření od července úplně nejmírnější, protože už se ani netestuje. V tuhle chvíli to 

už není povinné. Máme možnost se ale jít otestovat, když chceme, protože na některá místa 

doteď, například, kdybych chtěla natáčet v domově důchodců, tak tam většinou pořád chtějí 



test, tak mám možnost se tady objednat a dojí přímo v areálu na test. Jinak uvnitř musíme nosit 

respirátory, dál jsme ještě částečně rozdělení do kanceláří, většinou jsme tam maximálně ve 

třech, jinak naše standardní osazenstvo je pět lidí. Právě proto, kdyby jeden z nás byl nakažený, 

tak aby takzvaně „vyoutoval“ jenom dva kolegy, a ne další dva. To by oslabilo redakci ze dne 

na den. A ještě taky pořád trvá izolace editorů, se kterýma se nestýkáme a telefonujeme si. Jsou 

v budově, ale jsou v suterénu, a ne ve velíně, kde jsme byli zvyklí, že sedí s námi na patře. 

 

Rozdelenie na skupiny ale už nefunguje. 

Ne, to se zrušilo myslím že v září. A od té chvíle se vlastně ani nezavedli. 

 

Takže v čase vrcholu pandémie ste v skupinách neboli? 

To jsme nebyli v těch skupinách, jediné opatření, které se udělalo bylo, že se zvýšil počet lidí, 

kteří jsou doma, ty mají vždycky týden volna a doplnilo se lidmi z jiných redakcí. Povinně na 

výpomoc k nám museli docházet třeba dva lidi ze zahraniční redakce, jeden člověk z kulturní 

redakce, kteří by běžně dělali svoji agendu, tak se stali našimi kolegy na týden. Protože kdyby 

celá ta parta musela jít domů do karantény, tak by musela ta, co je homeofficu se vrátit, tak aby 

se skupina byla širší, tak se to udělalo takhle. Takže se některým lidem změnil pracovní rytmus, 

ale v porovnání s tím, jak jsme to měli do té doby, tak se to výrazně neměnilo. 

 

A ako ste zvládali ten rytmus – dva týždne práca a dva týždne doma? 

Ono to bylo dva týdny v budově, dva týdny mimo budovu a dva týdny doma. Takže jsme měli 

čtyři týdny práci, přičemž myslím, že pracovní víkendy v tom byli jenom dva, dva víkendy jsme 

měli volno. A bylo to poměrně hodně náročné. My jsme zvyklí pracovat tři týdny, pak máme 

vždycky týden volno, ale ten čtvrtý týden byl hodně náročný, myslím, že i ten mozek fungoval 

lehce pomaleji. Ale naštěstí jsme končili vždycky venku, a tím mozkem byl ten, co byl uvnitř 

a ten byl zrovna po volnu, takže to byl celkem zabezpečený systém. 

 

Dokázali by ste vysielanie v takejto mimoriadnej situácii s niečím porovnať? 

Já si myslím, že jediná srovnatelná věc jsou fakt jako nějaké velké povodně. Ale jinak… myslím 

si, že se to nedalo s ničím srovnat. A velké povodně jenom v tom smyslu nasazení. Ale u těch 

povodní my všichni víme, že to je věc, která bude trvat třeba týden nebo čtrnáct dní. Ale tady, 

tím, že se v tom jelo víc než rok, sice přes léto to bylo malinko jednodušší, protože ta nákaza 

tady tolik nebyla, tak to si myslím, že je neporovnatelné. 

 



Čo na fungovaní newsroomu počas pandémie považujete za najnáročnejšie? 

Asi tu komunikaci. Protože ono fakt v tom běžném rytmu, kde se potkáváme na poradách, které 

teď už třeba jsou, jsou venku před barákem, tam stojíme v kroužku, abychom se nepotkávali ve 

vnitřních prostorách, tak tam se dá spousta věcí domluvit, ale takhle, zvlášť v době vrcholu 

pandemie vůbec nebyl čas a někdy si myslím, že tam byla i nižší efektivita. Protože jak jsme 

nevěděli, kdo co přesně dělá, tak občas docházelo k tomu, že jsme se na jednom místě potkaly 

dva štáby. A to se za běžného stavu nestává. 

 

Zmenila sa nejako výška vašich odmien? Napríklad dočasné zníženie platu alebo naopak 

príplatky za prácu v rizikových priestoroch? 

Úplně na začátku v tom březnu jsme měli příplatky za rizikovost té práce a myslím, že jsme to 

měli vždycky za tu směnu venku. A tím, že jsme byli i víc dní v práci, tak jsme tu výplatu lehce 

vyšší měli. 

 

Riaditeľ spravodajstva, Zdeněk Šámal, mi v rozhovore povedal, že pandémia priniesla 

príležitosti najmä juniorom. Vy ste sa dostali počas pandémie covidu k nejakej 

príležitosti, ku ktorej by ste sa v najbližšom období zrejme nedostali? 

Myslím, že jo. Že bych asi nezačala dělat celé otvírací bloky Událostí. To si fakt myslím, že by 

mě k tomu nikdo dřív nepustil. Ale takhle, jak tady pracovalo všechno, co mělo ruce a nohy, 

tak editor si řekl, dobře, tak to zkusíme a když to vyjde, tak to vyjde. A pak mi to vlastně jednu 

dobu zůstalo. Myslím, že jsme s kolegyní Denisou Kotkovou toho udělali neuvěřitelné 

množství a do té doby jsem něco takového dělala možná jednou za měsíc a teď to bylo třeba 

čtyřikrát týdně. 

 

Bola to teda pre vás skúsenosť. 

Jo, zkušenost, a i posun v tom, že potom tam vznikla větší důvěra mezi mnou a editorem. Že 

oni mě začali možná brát jako člověka, na kterého se dá asi o něco víc spolehnout, než si do té 

doby mysleli. Ale ono to je pochopitelné. 

 

Vidíte/videli ste na pandemickej situácii ešte niečo pozitívne z pracovného hľadiska? 

Vyhovuje/vyhovovalo vám to v niečom? 

Co mi přišlo pozitivní na té úvodní situaci, na tom začátku, tak to bylo obrovské stmelení toho 

týmu, protože jak člověk měl najednou pocit, že už i normálně ví, že ta jeho práce má nějaký 

smysl, ale najednou měla ještě větší smysl. Mě i hodně lidí říkalo „my se na vás furt koukáme, 



my jsme rádi, že nám předžvýkáváte ty věci, co tam říkali politici a že nám přinášíte nové 

informace“, tak to si myslím, že nás stmelilo strašně jako tým. Tak to bylo na začátku pozitivní. 

A bylo pro mě hrozne důležité a zajímavé, tím, že jsem zpracovávala materiály po svých 

kolezích, kteří je točili venku a přiváželi mi je sem, tak vidět, jak tvoří oni. To mě moc posunulo 

v tom, jak oni se na tu situaci dívají. Já jsem si říkala „tak já bych to udělala takhle“ a oni 

přivezli něco úplně jiného. A vlastně to bylo taky dobře. Začala jsem nad těmi věcmi přemýšlet 

z jiných úhlů, když třeba něco natáčím. A nikdy do té doby jsem neviděla hrubý materiál svého 

kolegy, viděla jsem jenom výslednou reportáž, a najednou jsem musela ty hrubé materiály 

nakoukávat a vybírat si z nich věci do svojí reportáže, teda naší reportáže, tak to jsem do té 

doby nedělala. Bylo zajímavé, že jsme si všichni vzájemně nahlédli do hlav. Jak kdo tvoříme, 

jak kdo přemýšlíme na place. A pak jsme se i líp pochopili. Do té doby jsme to nepotřebovali, 

byli jsme mnohem větší sólisti. Sice tým, ale tým sólistů. Teď se z nás víc stal ten tým. Třeba 

když jsem jela natáčet na ministerstvo zdravotnictví, tak jsem obešla redakci a zeptala se, jestli 

někdo něco nepotřebuje třeba od ministra, jestli nemají otázky do své reportáže. Neříkám, že 

se to do té doby nedělo vůbec, ale teď se to stalo standardem. 

 

A asi mi to pomohlo ve větší samostatnosti a možná v nějakým větším sebevědomí, že dřív, 

kdyby mi zadali na poradě nějaký úkol, tak bych se možná lekla a dneska už si řeknu že „no, 

tak dobře, to se dá zvládnout za jeden den“ a dřív bych měla pocit, že na to potřebuji aspoň tři. 

Člověk malinko zrychlil. A asi se zrychlili i analytické schopnosti v tomhle směru nám všem, 

museli jsme být mnohem rychlejší. Jinak celkově na tom střídání venku, vevnitř, doma, to si 

myslím, že bylo spíš na škodu, protože těch čtrnáct dní, kdy jste byli pryč, tak nechci říct, že 

byste nesledovali zpravodajství, ale nebyli jste v něm. A když jste sem po těch čtrnácti dnech 

přišli, připadali jste si jako Alenka v říši divů. To nebylo ideální z pracovního hlediska, i když 

chápu, že to bylo nutné. 

 

Je niečo, čo sa zaviedlo počas covidu a chceli by ste, aby to zostalo aj v budúcnosti? 

Zavedlo se to, a to se zrušilo tak měsíc zpátky, že jsme měli většinou na celý týden jednoho 

kameramana, který byl jenom náš, případně můj a mojí kolegyně. A to musím říct, že se mi 

líbilo, protože jsem už předem věděla, kdo tam na mě bude čekat, což já běžně nevím. Já si 

objednávám štáb, ale nevím, jakého z kolegů dostanu. Takže přicházím dolů a jsem v takovém 

napětí, kdo tam bude čekat. Tak to myslím, že by se mi líbilo, kdybych měla nějakou skupinu 

tří-čtyř kameramanů, protože už jsme víc sehraní, protože pak už jsem si i někdy říkala, že chci 

s tímto točit celý týden, protože jsme prostě na sebe zvyklí. On ví, jak já přemýšlím, já vím, jak 



on točí, a třeba vím, že se nebojí jít se mnou i do rizikovější situace, což se tady také řešilo, že 

někteří kameramani odmítali chodit na covidová oddělení, protože se obávali nákazy, takže tam 

jsem musela hledat někoho, kdo ten strach neměl. To kdyby zůstalo, to by se mi líbilo. Ale 

zatím je to zrušené. 

 

Myslíte si, že covid ovplyvnil prácu redaktorov do takej miery, že po ňom bude iná ako 

predtým? Ak áno, v čom? 

Myslím si, že budeme vědět mnohem rychleji reagovat na podobné situace a možná na další 

mimořádné situace. Že teď jsme si to nacvičili přepnout z minuty na minutu a jde to. Co se týká 

redaktorské práce, tam si myslím, že až takový rozdíl není, pořád je to práce o tom, že sháníte 

informace a třídíte je. Takže myslím si, že ne. Ale z toho technologického hlediska to zůstane. 

Budeme víc dělat rozhovory na dálku po internetu. To je něco, co se stalo, zavedlo, a to už 

zůstane. Ale jinak se televize po technické stránce měnit nemůže, musíte tam přijet a natočit to. 

  



Príloha č. 5 

Rozhovor s vedúcim odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS 

Petrom Nittnausom 

9.7.2021, prostredníctvom e-mailu 

 

ZMENY V SYSTÉME PRÁCE A ORGANIZÁCII:  

Redaktorka TA3 Lenka Ježová v rozhovore pre Refresher povedala, že od príchodu 

pandémie pracuje namiesto 10 hodín aj 16. Ako to bolo v redakcii spravodajstva RTVS? 

Pracovali redaktori počas pandémie viac ako zvyčajne? 

Pandémia postihla mnohé aspekty nášho každodenného života. Tak ako aj lekári ostávali 

v ambulanciách dlhšie, aj novinári v snahe priniesť aktuálne informácie divákom, 

poslucháčom, čitateľom, pracovali viac ako inokedy. Áno, pandémia otestovala našu vytrvalosť 

a ochotu pracovať s informáciami tak, aby boli „čerstvé“ v danom okamihu pre istý okruh ľudí. 

Treba však povedať, že RTVS si ctí zdravie svojich ľudí a uznáva právo na oddych a zotavenie 

po náročných výrobách. A keďže máme v spravodajstve veľmi dobre vybudovaný systém 

práce, striedania smien, aj manuál na zvládanie mimoriadnych situácií (oveľa lepšie než v TA3 

kde som pôsobil 6 rokov a viem, že majú veľmi málo ľudí), nebol u nás v RTVS problém 

pokrývať všetky podstatné udalosti tak, aby redaktori - ale tiež moderátori, kameramani, 

strihači, režiséri, dramaturgovia, editori, atď., boli schopní nasadenia a zároveň mali jasne 

definovaný čas oddychu.  

 

Zmenilo sa nejako personálne zloženie redakcie, ktoré súviselo s covidom? Museli ste 

napríklad prepúšťať alebo naopak ste potrebovali viac ľudí?  

Redakcia má stabilné pozície – redaktorov, editorov, tímlídrov, vedúcich vydania, 

moderátorov, helferov + strihačov a kameramanov za technickú zložku. V čase pandémie sme 

pracovali s tým, čo máme doma, teda o nejakom dramatickom navyšovaní počtu pracovníkov 

nedošlo. Rovnako sme nepristúpili ani k hromadnému prepúšťaniu, hoci niektoré externé 

zmluvy sa ukončili, iné sa zas podpísali či predĺžili.  

 

Zmenila sa nejako výška odmien? (napríklad dočasne znížená mzda alebo naopak 

príplatky za prácu v rizikovom prostredí) 

Keďže si vážime prácu našich ľudí, často nasadených v prvých líniách krízových situácií, boli 

ohodnotení podľa výkonov a konkrétneho nasadenia v konkrétnej situácii. Znižovať mzdy by 

v prípade pokrývania takej spoločensky dôležitej témy akou je pandémia koronavírusu, bolo 



kontraproduktívne.  

 

V spravodajstve sa pohybujete roky. Je niečo, s čím by sa dala táto krízová situácia z 

mediálneho hľadiska porovnať?  

Rozsah informácií, ktoré musíme denne prinášať, aby sme uspokojili dopyt divákov, je 

nesmierny. Už preto, že kríza trvá príliš dlho. Porovnateľné informačné „tornádo“ sme zažili 

pred rokmi počas celosvetovej ekonomickej krízy, keď ľudia nevedeli či budú mať prácu a keď 

áno, či za ňu dostanú zaplatené. Dlhá a celospoločensky veľmi vypätá bola kríza okolo 

migrácie, keď tisíce ľudí utekali z blízkeho východu a Afriky za lepším životom. Potom sú tu 

tradične vypäté obdobia pred a po voľbách, keď dopyt po informáciách je nesmierny. Kríza 

okolo koronavírusu sa však svojim rozsahom, rizikom úmrtí a počtami obetí, nedá porovnávať 

so žiadnymi problémami v novodobej histórii. Zasiahla naozaj všetky aspekty nášho života – 

obmedzila dopravu, obchod, výuku, cestovanie, slobodu pohybu, a pod. Bolo by možno príliš 

porovnávať situáciu s vojnou, no dá sa povedať, že bojujeme proti neviditeľnému a silnému 

nepriateľovi, s akým sme nemali skúsenosti.  

 

Zmenila sa nejako štruktúra relácie Správy RTVS po vypuknutí covidu? Ak áno, ako? 

Štruktúra Správ RTVS má jasne definované postupy, a to dať ľuďom najprv tie informácie, 

ktoré najviac rezonujú v spoločnosti, a ktoré majú celospoločenský dopad. Tieto udalosti sa 

dostávajú do popredia ostatných informácií. Covid samozrejme zaplnil popredné priečky 

v Správach a nielen v RTVS. Je to pochopiteľné z dôvodov, ktoré som uviedol skôr, a teda, že 

zasiahol mnohé aspekty nášho života.  

 

Česká televízia skúšala počas covidu moderovanie Událostí z domu (tak, že jeden 

moderátor bol v štúdiu a druhý doma). O podobnom kroku ste neuvažovali? 

RTVS má vypracované krízové riešenia aj na tieto prípady. (Českí kolegovia mi dokonca 

telefonovali, aby si zobrali nápady, ako zvládame pandémiu a jej dopady na vysielanie). 

K dispozícii máme externé štúdio, odkiaľ vieme vstupovať naživo k akejkoľvek téme. Toto 

štúdio je oddelené od ostatných výrobných zložiek a slúži aj počas takýchto krízových situácií 

ako pomocný priestor pre vstupy do vysielania. Takto dokážeme oddeliť redaktora, respondenta 

od klasického štúdia z ktorého sa divákom prihovára moderátor/ka. Keďže naši ľudia vedia 

pracovať aj v externom prostredí, vstupovali a vstupujú do vysielania často priamo z miesta 

udalosti, teda nemusia chodiť do televízie a spracovávať príspevky. Prácu z domu sme umožnili 

len zložkám, ktoré vedia vysielaniu prispieť online – teda napr. grafikom. Úlohou redaktora je 



byť na mieste, teda nejaký „homeoffice“ neprichádza do úvahy, hoci pri najhoršej vlne 

pandémie, sme redakciu rozdelili do troch skupín aby neprichádzali do vzájomného kontaktu. 

Takto sa nám podarilo striedať služby a vďaka tomu sme mali minimum pozitívnych prípadov 

Covid-19.  

 

České Události majú 6 moderátorov, ktorí moderujú v dvojiciach, ale počas pandémie 

prišlo aj na situáciu, že kvôli karanténe moderoval celú reláciu len jeden moderátor. Pre 

Správy RTVS je to bežné už niekoľko rokov. Moderátori sú však len traja. Ako ste boli 

pripravení na situáciu, ak by žiaden z nich nemohol moderovať? 

Moderátori hlavnej spravodajskej relácie Správy RTVS o 19:00 sú síce len traja, ale redakcia 

spravodajstva má vyškolených ďalších niekoľko redaktorov, ktorí zastávajú aj funkciu 

moderátora/ky – M. Jančeková, J. Košíková, J. Majeská (moderátorka správ o 12:00 a 16:00), 

M. Makara, V. Hauzer, S. Simanová, I. Gombošová, S. Horváthová, B. Bodáková, J. Prok, ktorí 

vedia zastúpiť pozíciu moderátora. Ako vidíte tých mien je dosť a každý z nich je špeciálne 

školený na prácu pred kamerami, aj v štúdiu. Všetci títo ľudia pravidelne vystupujú na 

obrazovkách v rôznych reláciách a preto nie je problém v prípade výpadku, nahradiť 

moderátora iným. Len takto dokážeme vysielať bez obáv, že nebude mať kto interpretovať 

informácie. Napokon do štúdia sa vždy viem posadiť aj ja osobne. 

 

Mali ste niekedy problém s naplnením vysielacieho času napríklad z dôvodu nedostatku 

redaktorov, ktorí mohli byť v karanténe alebo iného dôvodu (napríklad, že sa redaktori 

nemohli na konkrétne miesta dostať)? 

Nie nemali. RTVS má najväčšiu základňu redaktorov spomedzi všetkých televízií na 

Slovensku. Vrátane regionálnych štábov a zahraničných postov v Nemecku, USA, Spojenom 

kráľovstve, Maďarsku, Česku... Navyše dnešné technológie a internet umožňujú dostať 

informácie z prvej ruky takmer z ktoréhokoľvek miesta na planéte. Máme práve opačný 

problém, odvysielať všetko, čo naši ľudia ponúkajú.  

 

  



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI COVIDU: 

Aké opatrenia ste zaviedli po vypuknutí pandémie na jar 2020? Zmenili sa nejako v čase 

vrcholu pandémie na jar tohto roka?  

RTVS tak ako všetky inštitúcie a zamestnávatelia ponúkli svojim zamestnancom možnosť 

práce z domu, ak to dovoľovala povaha ich práce. Spravodajstvo je špecifické v tom, že zo 

zákona musí vysielať, a to vyžaduje prácu v teréne, newsroome, štúdiu aj réžii. Preto sme ľudí 

chránili ako sa len dalo. Rozdávali sme vitamíny, každý týždeň majú prísun čerstvého ovocia, 

na chodbách sú inštalované dezinfekčné prostriedky na ruky, povinnosť nosiť v interiéroch 

rúška alebo respirátory je samozrejmosť, pretože to vyžaduje vyhláška Úradu verejného 

zdravotníctva. RTVS zriadilo v priestoroch budovy vlastné testovacie a neskôr aj očkovacie 

centrum. Spravodajstvo a ďalšia nevyhnutná výroba mala možnosť testovať sa Atg testami 2x 

za týždeň a samozrejme každý dodržiaval ROR – ruky, odstup, rúška.  

 

V spravodajskej redakcii ČT rozdelili newsroom po vypuknutí pandémie na 3 skupiny, 

pričom jedna pracovala vonku, druhá v štúdiách a tretia bola záložná skupina doma. 

Striedali sa v dvojtýždňových intervaloch. Ako to fungovalo v RTVS? Mali ste tiež nejaké 

skupiny?  

Ľudí sme aj my rozdelili do viacerých newsroomov, aby sme minimalizovali možnosť prenosu 

nákazy. O skupinách som písal, áno, tiež sme vytvorili 3 skupiny, aby bolo zabezpečené 

kontinuálne nasadenie.  

 

Ako funguje newsroom teraz? Už sa tam stretávajú všetci alebo je niekto na homeoffice, 

prípadne funguje nejaké striedanie? 

Práca sa relatívne vrátila do normálu, skupiny sú zrušené, ľudia pracujú podľa mesačného 

harmonogramu. Dovoľuje nám to dobrá pandemická situácia, ale v prípade zhoršenia, vieme 

opäť pristúpiť k opatreniam.  

 

Ako by ste zhodnotili pripravenosť a flexibilitu newsroomu na takúto mimoriadnu 

situáciu? Mohlo byť niečo urobené inak/lepšie? 

Ako každý manažment v inej firme tohto typu, sme sa učili za pochodu, hoci postupy na 

ochranu zdravia pri práci sú samozrejme jasne definované. Spravodajstvo je však iné. Spomínal 

som povinnosť vysielať - nemôžeme ostať doma, keď ľudia potrebujú informácie. Ak by som 

mal uplynulé obdobie zhodnotiť, zvládli sme ho výborne. Nemali sme viac než zopár prípadov 

ochorenia, žiaden prenos nákazy medzi zamestnancami a výroba a vysielanie boli pokryté. 



Keďže sme s podobnou situáciou nemali skúsenosti, myslím, že sme ju zvládli na jednotku, 

hoci vždy je čo vylepšovať. Napríklad dnes viem, že pri takejto krízovej situácii potrebujeme 

viac notebookov, alebo viac voľných priestorov na rozsadenie redakcie.  

V rozhovore pre Newsroom ČT24 z marca 2021 ste povedali, že ste si podali žiadosť 

o prednostné očkovanie výrobných štábov. Ako ste s touto žiadosťou nakoniec uspeli? 

Neuspeli. Mesiace sme žiadali, aby nám bolo umožnené prísť zaočkovať kľúčový personál pre 

potreby vysielania spravodajstva. Odpoveď: „nie ste kritická infraštruktúra“ – čo je na 

zamyslenie, lebo RTVS bola aj je inštitúcia strategického významu – my musíme vysielať aj 

v čase vojny! Po mesiacoch sa napokon očkovanie rozbehlo naplno aj bez registrácie a podarilo 

sa nám vybaviť vakcíny na očkovanie aj v našich priestoroch pre našich ľudí. Ale nebola to 

zásluha úradov, ale šikovnosť a snaha našich kolegov z personálneho oddelenia.  

 

ZMENY V BUDÚCNOSTI: 

Zmení sa podľa vás na základe skúsenosti z pandémie nejako fungovanie newsroomu do 

budúcnosti?  

Zrejme nie. Nevymyslíte „teplú vodu“ – všetko, čo sa týka spracovania audiovizuálnych diel, 

už bolo vymyslené. Postupy, spracovanie, interpretácia, kvalita, kvantita, to všetko je dávno 

definované a mení sa iba minimálne podľa potrieb a nastavení danej redakcie. To, čo sa vyvíja, 

je technika, tej sa treba prispôsobovať a tiež ju vedieť dokonale využívať o čo sa snažíme 

a budeme sa ďalej. Len tak budeme vedieť udržať krok s online prostredím, kde idú informácie 

veľmi rýchlo – záleží potom len na jednotlivcovi, ktoré z nich si vyberie a bude im veriť, lebo 

obsah na internete je z veľkej časti nekontrolovateľný a ľudia sa nevyhnú hoaxom 

a dezinformáciám, ktoré si my nemôžeme dovoliť vysielať.  

 

Je niečo, čo ste si osvojili počas krízového režimu, považujete to za dobré a chceli by ste si 

to ponechať?  

Ako manažér som sa naučil, že v záujme ochrany zdravia ľudí, je potrebné vydávať jasné 

pokyny, aj keď možno mierne zasiahnu do komfortu zamestnancov. Overil som si tiež, že ľudia 

ktorí milujú svoju prácu, urobia všetko pre to, aby priniesli overené, nestranné, objektívne, 

aktuálne správy.  

Budú Správy RTVS iné z hľadiska obsahu alebo formy? 

Správy RTVS vždy budú reflektovať aktuálne udalosti z domova i zo sveta. Spôsob a forma 

informovania sa môže meniť – viac moderátorov, nová grafika, nové titulky. No vždy budú 

overené, nestranné, objektívne a aktuálne. 



 

Bolo pre spravodajstvo RTVS obdobie pandémie finančne náročnejšie ako obdobie 

predtým? 

Finančné otázky sa ma ako vedúceho odboru spravodajstva a aktuálnej publicistiky,  netýkajú. 

To je portfólio riaditeľa sekcie spravodajstva, pod ktorého spadajú aj spravodajcovia zo 

Slovenského Rozhlasu.  

  



Príloha č. 6: 

Rozhovor s redaktorkou Správ RTVS a moderátorkou relácie Správy a komentáre 

Barborou Bodákovou 

2.7.2021, prostredníctvom e-mailu 

 

SYSTÉM PRÁCE A PRACOVNÉ RUTINY: 

Redaktorka TA3 Lenka Ježová v rozhovore pre Refresher povedala, že od príchodu 

pandémie pracuje namiesto 10 hodín aj 16. Ako to bolo v redakcii spravodajstva RTVS? 

Pracovali redaktori počas pandémie viac? 

Po vypuknutí pandémie sa spravodajská redakcia RTVS rozdelila na dve skupiny. Striedali sme 

sa v priemere po piatich dňoch. V normálnej situácii pracuje na dennej výrobe v priemere 18 

redaktorov. Počas prvej vlny pandémie nás pracovala len polovica, čiže 9. Často musel jeden 

redaktor pokryť aj dve výroby naraz a potom tu boli nekonečné mimoriadne zasadnutia vlády 

či krízové štáby. Vtedy sme v práci zostávali oveľa dlhšie, takže súhlasím s redaktorkou TA3, 

že namiesto 10 hodín sme pracovali oveľa dlhší čas. Samostatnou kapitolou boli rokovania 

parlamentu, ktorý tiež zasadal mimoriadne. Okrem toho, že sme rokovania sledovali dlhé 

hodiny, pre protipandemické opatrenia sme museli tráviť čas vonku, čo bolo niekedy neúnosné. 

Postupne, ako sa celý svet učil s pandémiou žiť, sa vrátila do normálu aj naša pracovná doba. 

Počas druhej vlny, ale aj po nej, sa samozrejme občas stane, že trávime na niektorých 

rokovaniach dlhší čas, no nie je to už na pravidelnej báze.  

 

Ako sa zmenil váš bežný pracovný deň s nástupom pandémie, resp. v jej dôsledku? Menil 

sa nejako v priebehu pandémie? (t. j. keď sa sprísňovali a uvoľňovali opatrenia)? 

Pred pandémiou sme mali oveľa väčší priestor venovať sa aj iným témam. Po nástupe 

koronavírusu sa to zmenilo a takmer každý redaktor riešil najmä vývoj pandémie. V prvých 

mesiacoch to bolo gro našej práce, ale aj to sa postupne s uvoľňovaním menilo a momentálne 

sú naše správy na obsah určite pestrejšie. Po nástupe pandémie sme sa rovnako museli naučiť 

pracovať viac v online priestore, to znamená, že počas zákazu vychádzania mnoho 

respondentov nemohlo poskytnúť rozhovor priamo na kameru a naším denným štandardom sa 

stalo nahrávanie rozhovoru napríklad cez Skype. Opäť, ako sa opatrenia uvoľňovali, tak aj my 

sme sa vracali do normálu. Toto sa však netýkalo rokovania vlády, krízového štábu či 

parlamentu. Tu musím podotknúť, že napriek tomu, že všetci trávili čas doma, redaktori boli 

dennodenne vystavovaní stretávaniu sa so zvyšnými novinármi a opatrenia ako napríklad 

dvojmetrové odstupy, zhromažďovanie sa maximálne šiestich ľudí sa nás netýkalo nikdy.  



 

Pociťovali ste v čase vypuknutia pandémie na Slovensku a v čase jej vrcholu väčší tlak na 

výkon ako pred pandémiou? (napríklad vyššie nároky od nadriadených, viac reportáží 

a iných výstupov alebo iné) 

Prinášať vlastné nápady na reportáže a byť v niečom prvý je bežná práca redaktora, takže 

v tomto by som tlak nevidela. Tlak som pociťovala skôr v expresne rýchlom podávaní 

informácií, ktoré boli častokrát zmätočne komunikované zo strany politických predstaviteľov. 

Mnohokrát sme museli dodatočne zisťovať informácie, aby sme šírili komplexné správy. A tlak 

bol určite vyvíjaný aj od našich divákov, ktorí práve v dôsledku zmätočne podávaných 

informácií nevedeli, podľa akých opatrení sa majú riadiť. Ale to sa rovnako občas deje aj teraz, 

keď už máme dve vlny pandémie za sebou.  

 

Zmenila sa nejako počas pandémie spolupráca s kolegami?  

Práca redaktora v televízií ide ruka v ruke so spoluprácou s ostatnými kolegami. Informácie si 

vymieňame pravidelne a inak tomu nebolo ani počas pandémie. Bez kolektívnej práce by sme 

určite neprinášali kvalitné informácie. Takže tu som žiadnu zmenu necítila. 

 

Ako sa v čase vypuknutia pandémie a neskôr v jej vrchole získavali informácie do 

reportáží? Bolo to náročnejšie ako predtým? Ak áno, v čom? Menilo sa to v čase? Mali na 

to vplyv aj výmeny na politických postoch? 

Ako som už spomenula, museli sme sa naučiť pracovať s respondentami na diaľku, čo nie je 

pri práci novinára podľa mňa veľmi šťastné, pretože priamy kontakt s respondentom je pri našej 

práci kľúčový. Samostatnou kapitolou bola výmena vládnej garnitúry, čo podľa mňa nebolo 

v dôsledku pandémie, ale mohli za to politici. Vždy bývalo zvykom, že predseda vlády mal 

svojho hovorcu a mnoho otázok sme mohli adresovať jemu. Pokiaľ na to nebol vyslovene 

potrebný premiér, odpoveď nám vedeli poskytnúť aj hovorcovia. Tlačové konferencie predsedu 

vlády tak potom nemávali 2 hodiny. Igor Matovič však zvolil inú komunikáciu a opatrenia 

a všetky dôležité informácie chcel komunikovať sám. Mnohokrát sa preto tlačovky naťahovali 

a vtedajšieho premiéra sme sa boli nútení pýtať aj veci, na ktoré on sám nepoznal odpoveď. 

Toto bol z môjho pohľadu nešťastný prístup ku komunikácii s novinármi. Po rekonštrukcii 

vlády a príchode Eduarda Hegera do kresla predsedu vlády sa to opäť zlepšilo.  

 

Mnohé inštitúcie počas pandémie nepúšťali novinárov do svojich priestorov. Mali ste 

niekedy problém s nakrútením reportáže z tohto dôvodu? Ako ste to riešili? 



Už som spomínala rokovanie parlamentu. Keďže som politická redaktorka, toto sa ma dotklo 

najviac. Počas pandémie sme do budovy Národnej rady mali zákaz vstupu pre hygienické 

opatrenia. Nemohli sme tak na chodbách konfrontovať politikov s našimi otázkami. Politici 

vedeli, že novinári čakajú vonku, a preto nám častokrát unikli chodbami Národnej rady, a tak 

sme boli ukrátení o ich reakcie. Riešili sme to tak, že sme tlačili na kompetentných (hovorcov, 

predsedu parlamentu, poslancov, šéfa kancelárie Národnej rady, hlavného hygienika SR), aby 

uložili pre novinárov výnimku. Trvalo to nejaký čas, ale postupne sme mohli využiť aspoň 

priestory foyer, čo nám prácu aspoň z časti uľahčilo. Stále sme však mali zakázaný vstup na 

balkón, z ktorého si môžeme nahrávať poslancov počas rozpravy. Nemohli sme vstúpiť do 

rokovacej sály a natočiť si zábery na rokujúci parlament. Postupne sme to vyriešili tak, že aspoň 

zamestnanci Národnej rady nám takéto ilustračné zábery natočili a posielali ich všetkým 

televíziám na mail.  

 

OPATRENIA A ZMENY: 

Ako by ste zhodnotili pripravenosť a flexibilitu newsroomu na takúto mimoriadnu 

situáciu? (Jednak rýchlosť rozhodnutí zo strany vedenia a potom aj schopnosť a ochotu 

redaktorov to naplniť). Mohlo byť niečo urobené inak/lepšie? 

Vždy je čo zlepšovať.  Myslím, že na pandémiu nebol pripravený nikto, ani lekári, ani novinári, 

ani predavačky, žiadne profesie. Konať sa muselo rýchlo a za pochodu. Každopádne schopnosť 

redaktorov reagovať rýchlo a ochotne na aktuálnu situáciu je naša bežná náplň práce. 

Samozrejme, že aj my sme mali strach či niekde neochorieme, ale vedenie nám zabezpečilo 

ochranné prostriedky a nemali sme problém so žiadnym redaktorom, ktorý by odmietol výrobu 

pre svoj vlastný strach. Samozrejme, že niektoré rozhodnutia boli chaotické, ako napríklad či 

ideme vysielať tlačovku naživo alebo nie, čo muselo rozhodnúť vedenie a redaktor niekedy do 

poslednej chvíle nevedel, čo robiť, ale novinárčina je hektická a na takéto situácie sme zvyknutí.  

 

Aké opatrenia (určené vedením televízie) ste museli v čase vypuknutia covidu dodržiavať 

a ako je to teraz? Boli podľa vás dostatočné? 

Prvé opatrenie bolo povinné nosenie rúška vo všetkých priestoroch televízie, ale to opäť museli 

dodržiavať všetci ľudia na Slovensku. Potom prišlo rozdelenie redakcie na dve skupiny. Ďalšie 

z opatrení bolo povinné meranie teploty. Neskôr sme sa museli pravidelne testovať na 

koronavírus. Nosenie rúšok je povinné doteraz, donedávna sme mali aj benefit testovania, aj 

keď už nebolo povinné a preukazovať sa negatívnym testom sa už nemusíme. Keď to celé 

zhodnotím, tak opatrenia boli asi dostatočné, keďže koronavírus malo len asi 9 ľudí 



z newsroomu, s ktorými som v pravidelnom styku. V newsroome je nás denne približne 25 + 

na dennej výrobe je k dispozícií 11 kameramanov.  

 

Dokázali by ste vysielanie v takejto mimoriadnej situácie s niečím porovnať?  

Každý deň po vypuknutí pandémie bol ako volebná noc... dlhé hodiny čakania na výsledok. 

Len s tým rozdielom, že nepoznám redaktora, ktorý by sa na voľby netešil. Z pandémie sme 

boli všetci znechutení a smutní. A ďalšia vec, že volebná noc trvá jednu noc. Najťažšie dni 

pandémie trvali mesiace, takže v tomto to bolo neporovnateľné. 

 

Čo na fungovaní newsroomu počas pandémie považujete za najnáročnejšie? 

Nedostatok redaktorov na dennej výrobe a to, že sme naozaj museli pokrývať viacero tém naraz. 

Boli sme vyčerpaní. 

 

Zmenila sa nejako výška vašich odmien? (napríklad dočasné zníženie platu alebo naopak 

príplatky za prácu v rizikových priestoroch?) 

Keďže spravodajstvo bolo asi jediné v rámci televízie, ktoré pracovalo nonstop, platy sa nám 

neznižovali a nesiahli nám ani na odmeny. Dostala som príplatok za rizikovú prácu, keď som 

bola točiť reportáž na covid oddelení.  

 

Riaditeľ spravodajstva ČT Zdeněk Šámal mi v rozhovore povedal, že pandémia priniesla 

príležitosti najmä juniorom. Dostali ste sa počas pandémie covidu k nejakej príležitosti, 

ku ktorej by ste sa v najbližšom období zrejme nedostali? 

Myslím, že áno. Bežne by junior redaktor nešiel na vládnu tlačovú konferenciu. Teraz, keď nás 

pracovalo na dennej výrobe menej, museli editori siahnuť aj po profesne mladších kolegoch. 

  

Vidíte/videli ste na pandemickej situácii ešte niečo pozitívne (z pracovného hľadiska)? 

Vyhovuje/vyhovovalo vám to v niečom? 

Neviem, či mi to v danej situácií vyhovovalo, no s odstupom času si uvedomujem, že som sa 

naučila oveľa lepšie pracovať pod stresom a tlakom. Ako príklad by som mohla uviesť situáciu, 

kedy sa napríklad tlačová konferencia k opatreniam začala 10 minút pred našimi správami. Za 

tých 10 minút som si musela vypočuť základné informácie a rýchlo sa postaviť pred kameru 

a v živom vstupe zreferovať divákovi, o čom vláda rozhodla. Čas na prípravu som nemala 

žiadny. Teraz ma už tlačovka 10 minút pred začiatkom správ nerozhodí. 

 



Je niečo, čo sa zaviedlo počas covidu a chceli by ste, aby to zostalo aj v budúcnosti? 

Nie, nič mi v tejto chvíli nenapadá. 

 

Myslíte si, že covid ovplyvnil prácu redaktorov do takej miery, že po ňom bude iná ako 

predtým? Ak áno, v čom? 

Myslím si, že niektorých kolegov práca počas Covidu vyčerpala a veľmi frustrovala. Tak ako 

Covid ovplyvnil životy iných, ovplyvnil aj životy redaktorov. Všetci sme len ľudia. Môže sa 

stať, vlastne viem, že sa to už aj deje. Niektorí kolegovia začínajú z médií odchádzať a myslím 

si, že k tomu Covid dopomohol. Na druhej strane, niektorých kolegov práve Covid vystrelil 

hore a ukázali, že na novinárčinu naozaj majú, takže odteraz budú robiť len na vážnejších 

a vážnejších témach. 

 

Mňa osobne práca počas Covidu naučila vypnúť. Mala som obdobie, kedy som bola aj ja 

frustrovaná a myslela si, že ďalej už nebudem vládať pokračovať. Bolo to v januári, keď som 

sama prekonala koronavírus a pandémia zúrila najviac. Všetko bolo zatvorené, my sme naozaj 

v práci riešili najmä coronu a mne to celé trocha preliezlo cez hlavu. Práca ma však natoľko 

baví, že viem, že by som si to do budúcna neodpustila. Preto som počas voľných dní začala viac 

relaxovať a obklopovať sa príjemnými vecami a ľuďmi. Som rada, že som to vydržala a teraz 

verím už len v lepšie časy. 
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