
Příloha č. 1 – Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Byl/a jste požádán/a o zhruba půlhodinový rozhovor pro účely diplomové práce s titulem 

„Tlumočení pro média se zaměřením na sport“ (řešitel Václav Koutný). Cílem práce je 

poskytnout teoretický popis tlumočení v médiích, a zejména tlumočení sportovních přenosů. 

Rozhovory s praktikujícími tlumočníky pak poslouží k dokreslení celkového obrazu tlumočení 

sportovních přenosů v České republice z hlediska pracovních podmínek, tlumočnických 

strategií a dalších aspektů. Výzkum probíhá v rámci řešitelova magisterského studia na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav translatologie). 

Vaše účast na výzkumu je dobrovolná a máte právo od něj kdykoli odstoupit. Informace 

poskytnuté v rámci rozhovorů budou použity výlučně pro zpracování této diplomové práce. 

Rozhovor je nahrávaný. Řešitel poté vytvoří přepis rozhovoru, který Vám zašle e-mailem 

k autorizaci. 

V případě dotazů souvisejících s diplomovou prací můžete řešitele kontaktovat na této e-

mailové adrese: xxxxxxxxxxxxxxx 

Souhlasíte s účastí na výzkumu? 

Ano, byl/a jsem zcela obeznámen/a s účelem diplomové práce a souhlasím s (nehodící se 

škrtněte): 

- poskytnutím a nahráním rozhovoru      ANO/NE 

- použitím autorizovaného přepisu rozhovoru v příloze diplomové práce ANO/NE 

- uvedením svého jména v diplomové práci     ANO/NE 

 

Potvrzuji, že jsem obdržel/a kopii tohoto dokumentu. 

Datum: 

Jméno respondenta:      Jméno řešitele diplomové práce: 

 

Podpis respondenta:      Podpis řešitele diplomové práce: 



Příloha č. 2 – Rozhovor s Mgr. Romanou Bičíkovou (4. 6. 2021, ZOOM, 43 

minut) 

Otázka: Začal bych asi obecnější otázkou. Připravilo Vás studium tlumočnictví na to, že 

tlumočíte „ve sportovním kontextu“? 

Odpověď: Sportovní kontext úplně ne. V době, kdy jsem byla na ústavu, když jsem studovala, 

tak mi nepřišlo, že by nějak někdo řešil ty jednotlivé obory. Prostě se řešilo know-how – takhle 

se tlumočí z listu, takhle se dělá konsekutiva, takhle se dělá simultánka. Jediné, na co nás 

upozorňovali, jsou třeba lékařské věci, jako terminologie apod., ale konkrétně sport tam neřešil 

nikdo. 

Otázka: Ještě mám další obecnou otázku. Čím byste řekla, že se sportovní tlumočení – 

pokud vůbec něčím – liší od ostatních typů tlumočení? Dejme tomu od tradičního 

konferenčního tlumočení nebo obecně od mediálního. 

Odpověď: Co mě napadá, tak ve sportu se hodně dá jednak na znalost tématu a terminologii, 

ale myslím tím i takové to „lingo“, co používají třeba sportovní novináři, což není úplně něco, 

co by si člověk vyhledal ve slovníku. A druhá věc, kterou jsem zjistila během sportovního 

tlumočení, je, že oni mají radši, když to odsýpá a je to rychlé i za cenu toho, že třeba neřeknu 

úplně všechno při konsekutivě. Takže to si myslím, že je asi největší rozdíl, protože vždycky 

jsme byli vedení k tomu, říct všechno a všechno si to zapsat, a pak to hlavně všechno říct. A 

v tom sportovním mi často říkají, hlavně na těch tiskových konferencích, když jsou 

konsekutivně: „Neříkejte tam všechno, hlavně když to bude rychlé, jenom to nějak shrňte.“ 

Otázka: A když se zastavíme u terminologie, říkala jste, že se po Vás hodně chce, aby to 

byla opravdu sportovní terminologie, jak ji používají třeba žurnalisté. Tak jak se 

připravujete na to, že máte používat tu terminologii, odkud ji čerpáte? 

Odpověď: Já už ji mám docela zažitou – ve fotbale. Když jdu samozřejmě tlumočit něco, co se 

týká jiného sportu, tak tam si to musím najít. Většinou si to hledám zejména čtením článků 

v různých sportovních periodikách. Hodně mi pomáhá, že na Twitteru sleduji sportovní 

novináře, kteří pokrývají různé sporty. Tam toho člověk hodně načerpá, protože oni – když se 

nedrží úplně zpátky – tak tam frknou slova tak, jak jim to přijde. Ale je fakt, že ve fotbale už si 

žádná slovíčka dohledávat nemusím, tam už to nějakým způsobem mám. Tam potom ta 

příprava spočívá v tom, že si vyhledávám informace o těch týmech – nebo vyloženě podle té 

zakázky. 



Otázka: Říkáte, že fotbalovou terminologii už ovládáte. Kdybychom se měli vrátit na 

začátek, jak jste ji načerpala původně? Když jste začala tlumočit ve fotbale, tak už jste 

měla nějaký základ nebo jste se na to specializovala postupně? 

Odpověď: Ne, já jsem se k fotbalu dostala vlastně náhodou, protože jsem byla na Erasmu 

v Barceloně – zrovna ten rok, kdy vyhráli treble a všichni byli unešení a všichni slavili. Já jsem 

se chytila Katalánců přímo z Barcelony, tak ti mě začali tahat na všechny oslavy, „pojď se 

s náma dívat na zápas“ a tak. Já do té doby byla fotbalem – ne úplně nepolíbená –, ale spíš to 

bylo to, co si tatínek pustí v neděli odpoledne, a já jdu pryč, abych ho nerušila. Ale tím, jak mě 

pořád tahali na všechny zápasy a furt se o tom chtěli se mnou bavit, tak jsem začala koukat na 

fotbal, začalo mě to bavit. Pak už jsem si k tomu začala z vlastní zvědavosti dohledávat, co se 

k tomu dá přečíst, kde se to dá najít, knížky, články, všechno, ale furt jsem to brala spíš jako 

koníčka. Ale pak přišla ta první fotbalová zakázka a propojilo se to. 

Otázka: Mohla byste mi tedy říct něco k té své první fotbalové zakázce? Co jste dělala? 

Odpověď: To právě bylo tlumočení pro FC Barcelonu, když hrála s Viktorií Plzeň. Tehdy je 

k sobě nalosovali do skupiny Ligy mistrů. Už při tom losu jsem si říkala: „Jo, to je super, bude 

tady Barcelona, půjdeme se podívat.“ Pak se ke mně čistě náhodou – protože jsem studovala i 

katalánštinu, tedy mám kurz katalánštiny – dostalo přes kamarádku, že shání někoho, kdo to 

bude tlumočit a musí umět španělsky i katalánsky, protože jejich tiskovky probíhají částečně i 

v katalánštině. Tak jsem se jim přihlásila, že já bych to asi možná uměla, načež na mě tiskový 

mluvčí Plzně dost koukal, protože třiadvacetiletá blondýna mu nepřipadala jako někdo, kdo by 

mohl rozumět fotbalu. Ještě se mě vyptával, jestli vím, že se to nehraje na třetiny, a jestli tedy 

o tom fotbalu něco vím. Pak všichni zjistili, že vím, a už se to rozjelo. Začali si mě navzájem 

doporučovat, a tak se to potom všechno stalo. 

Otázka: Není to tématem mého výzkumu, ale docela zajímavá je otázka genderová. Stává 

se Vám často, že lidé na Vás koukají a nevěří Vám, že jste tlumočnice? 

Odpověď: Teď už mě ve fotbale znají, takže i ti sportovní novináři z toho už nejsou tak 

překvapení. Ale vždycky když jsem někam přišla poprvé a ještě mě neznali, tak se vždycky 

koukali, jestli jsem další hosteska nebo co tam jako dělám. A pak za mnou vždycky po té 

tiskovce chodili a říkali: „Vy tomu fakt rozumíte!“ No rozumím, co mám na to říct? 

Otázka: Zmiňovala jste, že jste tlumočila mezi Plzní a Barcelonou a používala jste 

španělštinu a katalánštinu. Dovedla byste nějak srovnat, jak často ve sportovním 

tlumočení pracujete s angličtinou a se španělštinou? 



Odpověď: Tohle je právě věc, která hodně záleží na tom, jak se daří českým klubům 

v evropských pohárech. Takže když se daří a hrají proti anglicky nebo španělsky mluvícím, tak 

mám postaráno o práci. Když se nedaří a musí jezdit do Bulharska nebo tak podobně, tak mám 

smůlu. Ale řekla bych, že bych to vlastně ani neuměla kvantifikovat. Možná víc angličtiny, 

protože hodně týmů, i když jsou z neanglicky mluvící země, tak mají třeba trenéra cizince, který 

chce dělat tiskovku v angličtině. Takhle jsem dělala Norsko nebo Litvu, prostě když se 

rozhodnou, že to chtějí mít anglicky. Možná v tomhle ohledu je trochu víc té angličtiny. 

Otázka: A je hodně časté to, co zmiňujete, že tlumočíte nerodilce, tedy někoho, kdo nemá 

angličtinu jako mateřštinu? 

Odpověď: Stává se to – a třeba se mi i stávalo, že jsem tlumočila španělské trenéry, ale 

z angličtiny, protože když trénují v Anglii, tak musí dělat tiskovku anglicky. 

Otázka: Než půjdeme k fotbalu úplně konkrétně, tak jste zmiňovala, že tlumočíte někdy i 

jiné sporty a že tam musíte terminologii načerpávat před konkrétní zakázkou. Co ještě 

tlumočíte za sporty? 

Odpověď: Dělala jsem v začátcích na Eurosportu tenis, když se tlumočil – ne přímo zápas, ale 

vždycky po zápase byl takový magazín o tenise, to bylo na Roland Garros. Takže tam jsem 

dělala tenis. Párkrát jsem dělala plážový volejbal, protože mají trenéra Němce, který to ale chtěl 

v angličtině. Teď už si ani nevzpomínám, toho fotbalu je nejvíc. 

Otázka: A tyhle další dva sporty – tenis a plážový volejbal – ještě děláte, nebo jste je dělala 

dřív a teď už ne? 

Odpověď: Plážový volejbal bývá jednou nebo dvakrát ročně, že mají na začátku a na konci 

sezony tiskovku, takže to si myslím, že ještě někdy přijde. Ten tenis, oni pak to tlumočení na 

Eurosportu zrušili, takže to už nedělám. 

Otázka: Takže tam už vůbec nezvou tlumočníky-externisty? 

Odpověď: Ne, teď už ne. 

Otázka: K tomu fotbalu – když jsme komunikovali před tímto rozhovorem, tak jste 

zmiňovala, že Vaše tlumočení není úplně čistě „mediální“. Tak jsem se chtěl k tomu doptat 

konkrétněji – co se tedy vlastně s Vaším tlumočením děje? Jsou někdy živé přenosy – stalo 

by se Vám, že tlumočíte konferenci živě a přenáší se v televizi – nebo z toho jenom čerpají 

novinové články, zprávy a tak podobně? 



Odpověď: V poslední době už tam většinou kamery jsou a nějakým způsobem se to buď 

nahrává nebo přenáší. Rovnou přenáší třeba česká repre, že celou tu tiskovku pouští na 

Facebooku a na YouTubu, nebo jsou tam třeba televize, ať už ČT nebo nějaké další sportovní, 

které si z toho něco pak třeba vystřihnou, co potřebují. Ale jinak primárně je to opravdu pro ty 

novináře, kteří to potom nějakým způsobem zpracovávají do článků. Stalo se mi už mockrát, 

že opravdu vzali to moje tlumočení slovo od slova a jenom to takhle přetiskli. Ale někdy – 

většina jich už samozřejmě anglicky rozumí v dnešní době – na to tlumočení ani tolik nehledí. 

Orientují se podle něj v tu chvíli, aby věděli, na co se můžou zeptat, co se zrovna teď probírá, 

ale pak si do toho článku spíš sami přeloží to anglické. To se mi už taky stalo. 

Otázka: Zmiňovala jste reprezentaci a že tam se to přenáší. Koukal jsem se, že tlumočíte 

i pro kluby – že jste tlumočila pro Plzeň, Jablonec i pro Spartu. 

Odpověď: I Slavii. 

Otázka: I pro Slavii. Jak to funguje v klubovém fotbale? Je to podobné, že se už začíná 

přenášet a natáčet? 

Odpověď: Jojo. Nevím tedy u těch posledních pár tlumočení, co jsem dělala, tam si myslím, že 

to možná ani nepřenášeli, protože to byly všechno ZOOMy, které oni nechtějí úplně vysílat 

někam ven. Ale už i Sparta to, myslím, měla nějak živě, že to přenášeli někam na Facebook 

nebo tak. Já si to většinou potom už nedohledávám, protože se přiznám, že si nerada pouštím 

zpátky svoje tlumočnické výkony, takže já už pak moc neřeším, kde to je, kde to bylo vysílané 

a tak. 

Otázka: Tady bych možná udělal odbočku k feedbacku. Říkáte, že si nerada pouštíte své 

tlumočení. Co se týče zpětné vazby k Vašemu výkonu, dostáváte ji, ať už spontánně od 

klientů nebo na vyžádání? 

Odpověď: Většinou je to takové to „jo, dobrý, super“, ale že by vyloženě rozebírali, jak jsem 

přetlumočila co, to nedělají. Nejlepší feedback je, když tlumočíte někomu, kdo zná ten jazyk. 

Takže přišel Petr Čech na tiskovku – tehdy nevím, jestli to byla Chelsea ještě nebo Arsenal – a 

samozřejmě to, co bylo anglicky, jsem musela přetlumočit a on rozuměl obojímu. Takže pak se 

ho ti novináři zeptali: „No a přeložila to správně, tady slečna?“ Tak jsem říkala: „No tak nazdar, 

to se tady něco dozvím,“, ale naštěstí tedy jako profík řekl, že dobré. To si vždycky říkám, že 

je to taková dvojsečná zbraň, když víte, že vám ten člověk rozumí v obou jazycích, že si vás 

„zkontroluje“. 



Otázka: To je asi zvlášť v případě angličtiny čím dál rozšířenější. Teď se říká, že anglicky 

tak nějak umí každý, tak bych se chtěl zeptat, jestli, když jste na tiskových konferencích 

– zejména s angličtinou –, tlumočíte všechno? Obsahovou stránku, že něco vynecháváte, 

jsme už vyřešili. Ale stává se Vám, že řeknou: „Rozumíme,“ a ta interakce může 

teoreticky pokračovat bez Vás? 

Odpověď: Co se teď hodně často dělá, aby to právě urychlili, je, že oni řeknou: „Tak, teď 

uděláme čtyři otázky pro zahraniční novináře. Až si je vyčerpáte, tak my si potom pojedeme tu 

svoji tiskovku po svém bez tlumočení.“ S tím, že s angličtinou není problém, protože ti čeští 

novináři pak samozřejmě můžou poslouchat dál a buď si tomu porozumí sami nebo ne, to je na 

nich. Ale stalo se mi to i v jazycích, kde čeští novináři pak už neměli možnost tomu jakkoli 

rozumět. Takže měli vymezenou část – teď tahle část bude pro zahraniční média, vy se můžete 

ptát. Buď to limitují na otázky nebo to limitují třeba na deset minut a pak řeknou: „Teď už dál 

pojedeme bez tlumočení.“ 

Otázka: Teď bych se rád zeptal ještě obecněji na všechny typy akcí, co tlumočíte ve 

fotbale. Už jste zmiňovala reprezentaci i kluby, kde to asi jsou většinou tiskové 

konference, pak jste říkala něco o španělském trenérovi v Anglii, který mluví anglicky… 

Odpověď: To byl tehdy Manchester City, on byl Chilan. 

Otázka: Pellegrini? 

Odpověď: Ano. Takže tam, a když přijel s – nevím jakým – týmem Benítez. Taky byl v Anglii, 

trénoval v Anglii, a když je to anglický klub, tak je tiskovka anglicky pochopitelně vždycky, 

nezávisle na tom, jakým jazykem mluví trenér. 

Otázka: A tohle byly konference, když s nimi hrál český klub v nějaké mezinárodní 

soutěži? 

Odpověď: Přesně tak. 

Otázka: Teď bych měl ještě obecný dotaz ke sportovnímu tlumočení. Cítíte, že je to pro 

Vás nějakým způsobem více stresující, než kdybyste šla na standardní konferenci? 

Odpověď: Ne, teď už ne, protože tím, že už znám to prostředí, vím, co čekat, znám lidi – jak ty 

od klubu, tak ty sportovní novináře –, tak to pro mě už není stres, v tomhle ohledu ne. A vím, 

jaké jsou moje schopnosti a že to prostě umím, že se mám na co spolehnout. Nestane se mi, že 

mi něco někde vypadne – slovíčko nebo si zapomenu něco zapsat nebo tak. Teď se dělalo pár 



tiskovek i simultánně – ať už po ZOOMu nebo že byly v kabině – a nemám s tím problém. Už 

je to pro mě spíš příjemné. 

Otázka: A když jste se sportovním tlumočením začínala, tak to asi stresující muselo být 

tím, že jste ty lidi neznala? 

Odpověď: Ale tehdy pro mě bylo stresující jakékoli tlumočení. Teď už je to pro mě práce, 

kterou dělám a mám ji ráda. 

Otázka: Tam Vás tedy stresovalo samotné tlumočení nebo i něco souvisejícího přímo se 

sportovním tlumočením? 

Odpověď: Tam byl hlavně stres v tom, že jsem si říkala, jestli já jim všem dokážu, že tomu 

opravdu rozumím. Samozřejmě to jsou lidé, kteří se v tom fotbale konkrétně pohybují dlouhé 

roky, a teď jsem tam nakráčela já. Takže je to takový ten tlak, abych neudělala vůbec žádnou 

chybu, aby prostě viděli, že tomu rozumím. Věděla jsem, že tam budou hledět spíš právě na 

chyby v terminologii než na nějaké tlumočnické, jestli udržuji oční kontakt nebo to, co nám na 

ústavu vždycky kladli na srdce, že se musí – dokončovat věty atd. atd. Věděla jsem, že podle 

toho mě hodnotit nebudou. Budou mě hodnotit podle toho, jestli používám jejich správnou 

terminologii, jestli vím, o čem mluvím – a naštěstí jsem jim dokázala, že jo. 

Otázka: To je jako Liga mistrů nebo „Mistrovská liga“? 

Odpověď: Přesně. Přesně to, na co se mě ptal, že to není na třetiny, jestli vím, co je odkop od 

brány a podobně. 

Otázka: Teď bych se Vás rád zeptal na to, co v tlumočení používáte nejčastěji za strategie 

– třeba když se nějaký problém naskytne, tak jak si s ním poradíte. Řešili jsme, že část 

obsahu můžete vynechat, aby to plynulo dál, a máte nějaký další obvyklý tlumočnický 

postup, který často využíváte? 

Odpověď: Hodně často – což je specifikum fotbalových trenérů – oni o těch svých hráčích 

mluví křestním nebo přezdívkou. Takže je dobré si nastudovat, jak se těm hráčům říká reálně, 

protože pak přijde trenér a začne říkat, že Pepe dělal tohle a tamten dělal tohle, a když nevíte a 

nastudoval jste si jen jméno a příjmení, tak potom to je hrozná bramboračka. Samozřejmě 

potom taky zjistit, odkud ten trenér je, jaký má přízvuk v angličtině, jaká je pravděpodobnost, 

že ta jména bude komolit. I třeba to, když hraje s českým klubem, tak ty české hráče – oni se to 

pak snaží nějak vyslovit a odhadnout, o kom zrovna mluví, je docela oříšek. Takže hodně 



jména, dát si pozor na jména a na to, jakým způsobem to ten člověk bude potenciálně 

vyslovovat. 

Otázka: Příprava toho, jak bude mluvit trenér, probíhá jak? Pouštíte si třeba jinou jeho 

konferenci? 

Odpověď: Většinou si najdu minimálně nějaké interview, nebo když je celá tiskovka, tak 

tiskovku, abych si poslechla, jakým způsobem mluví, jaký má přízvuk atd. 

Otázka: Ještě se vrátím ke své předchozí otázce. Pořád se bavíme hlavně o tiskových 

konferencích – klubových i reprezentačních. Tlumočíte pro fotbalové kluby i něco jiného 

než konference? 

Odpověď: Dřív – teď kvůli covidu samozřejmě ne –, ale dřív vždycky ještě býval slavnostní 

oběd, což ale nebylo pro hráče, to bylo pro klubové vedení. Tam mě čas od času chtěli taky, 

takže jsem s nimi šla na slavnostní oběd. A zase – máme z Ústavu, že musíte mluvit v první 

osobě, protože mluvíte za toho řečníka. Já jsem zjistila, že oni u těch obědů mají mnohem radši, 

když budu říkat: „No a tady pán teď říká, že…“ a budu mluvit ve třetí osobě. Fakt jim to přijde 

příjemnější a lépe se na to soustředí, takže tohle teď dělám cíleně, když tlumočím nějaké jejich 

slavnostní srandy, tak se opravdu zpronevěřuji tlumočnické poučce a dělám přesně tohle: „Pán 

říká, že…; pán se ptá, jestli…“ 

Otázka: Takže první osoba a ve Vašem případě by to bylo: „Řekl jsem si, že…“ – to se 

tam vůbec nestává? 

Odpověď: Většinou ne. Já jsem to tak samozřejmě dělala, protože jsem na to byla zvyklá, ale 

vysledovala jsem, že ono je to potom mate. Protože oni nemají zkušenost s profesionálním 

tlumočením a jsou z toho zmatení. Spíš mají radši, když dám najevo, že jsem prostředník mezi 

nimi – že nedělám, že já jsem ten řečník, ale že opravdu jen zprostředkovávám. 

Otázka: Tohle se týká těch obědů a na standardních tiskových konferencích to je jak? 

Odpověď: Tam tlumočím úplně normálně, první osoba. 

Otázka: Říkala jste, že tiskové konference už probíhají simultánně přes ZOOM i 

v kabinách, ale pochopil jsem z toho, že to není úplně obvyklé a normálně to děláte spíše 

konsekutivně? 

Odpověď: Přesně tak, protože české kluby na to vybavení úplně nemají. Samozřejmě se to dá 

pořídit na konkrétní příležitost, ale není to standard. Třeba kluby v Anglii už obvykle mají press 



room, kde jsou i kabiny, už se s tím počítá, že se bude něco tlumočit a dělá se to simultánně. 

Ne všechny, hlavně ty velké. Ale tady se s tím úplně nepočítá. Slavia to teď začala dělat, že si 

objednají kabinu a dělají to simultánně. Pak je ještě jedna věc – já tlumočím ještě pro UEFU, 

přímo když je Mistrovství Evropy a postoupí český tým, což se teď v posledních několik 

případech stalo, tak tam se to dělá také simultánně. Tiskovky se dělají simultánně a dálkově, 

což si řeší UEFA. Takže tam je také simultánka vždycky. Ale spíš častěji bývala konsekutiva, 

aby se nemuseli obtěžovat s kabinou – i vzhledem k tomu, že třeba předzápasová tiskovka se 

koná v jednom sále a pozápasová se koná v úplně jiném sále, teď by to museli přenášet, takže 

je to i z technických důvodů. 

Otázka: Teď bych se ještě vrátil k tlumočení, když hraje český klub v Lize mistrů nebo 

Evropské lize a tlumočí se venkovní zápas – dejme tomu právě v Anglii. Jak se o Vás 

postarají, vezmou Vás s sebou nebo se to dělá dálkově? 

Odpověď: Vždycky tlumočení zajišťuje klub, který je domácí. Takže já tlumočím tady a 

většinou, když je ten klub zahraniční, tak si sežene toho svého tlumočníka tam. S různým 

úspěchem – už se mi stalo, že mi párkrát také říkali: „Teď jsme byli v tom Španělsku a bylo to 

úplně tragický a jsme rádi, že tady máme Vás,“ a tak, ale záleží. Teď jsem třeba dělala tiskovky 

Arsenalu, když Slavia hrála s Arsenalem a Arsenal byl domácí, protože to bylo přes ZOOM a 

nemuseli řešit, kde kdo je. Tady odsud jsem se připojila a tlumočila jsem to přes ZOOM. Takže 

myslím, že tohle budou kluby využívat častěji. Že budou mít tlumočníka přes ZOOM. 

Otázka: Takže v případě těch mezinárodních zápasů se nestává, že byste musela jet do 

Anglie, nebo v rámci Mistrovství Evropy? 

Odpověď: Ne, ale to Mistrovství Evropy je trochu jiná věc. Tam má UEFA svůj tým 

tlumočníků, kteří jsou soustředěni na jednom místě někde, kde je ten broadcast centre a tam se 

potom právě tlumočí dálkově. Protože aby tlumočníci přejížděli na každý stadion, kde se hraje, 

to je dost problematické. Já jsem byla ve Varšavě tehdy, 2012. 2016 byli tlumočníci soustředění 

v Paříži. Teď to EURO, co bude, původně mělo broadcast centre být v Amsterdamu, ale 

vzhledem k situaci budeme zase každý tlumočit ze svého domova, ale simultánně, bude to 

propojené přes platformu. 

Otázka: Bude to zas ZOOM nebo něco takového? 

Odpověď: Mají Interprefy. 

Otázka: To je nějaká jejich vlastní platforma? Asi ji neznám… 



Odpověď: Není jejich vlastní, ale je to platforma vyloženě dělaná na simultánní tlumočení. 

ZOOM má jenom funkci, která je přídatná, kdežto tahle platforma je vyloženě na tlumočené 

akce. Já jsem právě ve středu měla celoodpolední školení, abych to uměla ovládat a nastavit 

atd. 

Otázka: Jak to vlastně funguje, když teď budete tlumočit Mistrovství Evropy? Pochopil 

jsem, že to bude trošku jiné, než to bylo v době před covidem (2012, 2016). Mohla byste 

to nějak srovnat, jak to funguje – jak se to tlumočilo na minulých šampionátech, přes co? 

Odpověď: Když jsme byli v broadcast centre, tak tam měli jednu místnost, kde bylo – plácnu 

– deset kabin a zvukař. V každé kabině byl monitor a standardní tlumočnické vybavení. Na ten 

monitor se přenášela tiskovka a jinak jsme to tlumočili, jako bychom s tou kabinou byli přímo 

na té tiskovce, akorát jsme tu tiskovku viděli jenom na tom monitoru v kabině. Šlo o to, že ten 

tlumočník se tam musí dostavit v nějakou dobu, mít přípravu, měli jsme uniformu – prostě jsme 

vyfasovali cosi sportovního (Adidas), v čemž jsme tam chodili, a tlumočilo se to tam. Teď to 

právě bude tak, že každý bude na svém notebooku, se svými sluchátky, ze svého domova. Ale 

jinak standardně stejně – bude se nám tiskovka přenášet na monitor sem a my to budeme 

tlumočit, jako bychom tam byli. Jenom odpadá to, že musím chodit v jejich předepsané 

uniformě, protože teď mě tam nikdo neuvidí. Také to má jednu výhodu v tom, že když se bude 

hrát večerní zápas a tiskovky potom potenciálně končí třeba o půlnoci, tak už nemusím řešit, 

jak se dostanu na hotel – jenom odkráčím do ložnice a bude to uzavřené, což je docela dobrý 

bonus. 

Otázka: To určitě ano. Ještě jsem se chtěl zeptat – teď když to bude takto z domova, jak 

je zajištěná technická podpora? Když by se najednou stalo, že Vám to přestane přenášet 

konferenci nebo přestanete slyšet, jak to máte zařízené? 

Odpověď: Já nijak, to má přímo ta platforma – na každé session, což je ta tiskovka, která se 

aktuálně koná, bude nějaký technik. Ale samozřejmě vzdálený, ale bude mít něco přístupového, 

aby mohl dělat troubleshooting – to nám právě také ukazovali na tom školení. Kde máme co 

zmáčknout, na kterém chatu můžeme technikovi psát, že se něco děje, hlavně nám říkali, že 

nemáme být připojeni přes wifi, ale přes kabel, aby to bylo stabilní. Jinak ten zbytek řeší ten 

technik v platformě, který bude někde dozorovat každou tiskovku. 

Otázka: Teď bych se zeptal na něco, na co jsme ještě nenarazili – jak dlouhé bývají ty 

konference, které tlumočíte – ať už pro kluby nebo pro reprezentaci –, a děláte to vždy 

sama? 



Odpověď: Tady záleží – když je to konsekutivní, dělám to sama a délka je opravdu různá. 

Standardně se vejdou třeba do dvaceti minut. Jeden tým, jeden trenér. Většinou před zápasem 

chodí trenér a hráč, takže to je pak o něco delší, protože nejdřív se novináři baví s hráčem, pak 

s trenérem, může to být půl hodiny. Po zápase je to většinou kratší, třeba i deset minut. 

Samozřejmě ten tým, co prohrál, se nechce úplně vykecávat, takže ti se to snaží sfouknout 

rychle, a i tam chodí míň novinářů, že už je to zas tolik po tom zápase nezajímá, prostě si ten 

zápas sepíšou, jak chtějí. A když je to simultánní – na EURU je vždycky tlumočník sám na svůj 

jazyk. Je to tak zařízené, není to úplně košer, protože někdy se tiskovka může protáhnout, což 

se nám stalo, že to nebylo do půl hodiny, ale bylo to mnohem déle, ale je to tak zařízené, že na 

každý jazyk je jeden tlumočník. Když jsem dělala simultánku na Slavii ještě před koronou a 

byla to španělština a katalánština, právě když tam hrála Barcelona, byli jsme dva v kabině, 

protože je to simultánní a je standard mít tam dva lidi. Takže opravdu záleží. A délka tiskovek 

– záleží na tom, jak moc se chce trenér vykecávat nebo nechce. Zažila jsem trenéry, kteří tam 

vedli dlouhé monology a strašně moc chtěli mluvit a všechno říct, zažila jsem trenéry, kteří by 

nejradši odpovídali jednoslabičně a šli, s prominutím, do prdele co nejdřív, takže je to různé. 

Otázka: Připadá mi zajímavé to, co jste říkala o té UEFĚ, že má jednoho tlumočníka na 

jazyk. To je dost zvláštní, protože jsem měl dojem, že se UEFA v tlumočení trochu víc 

vyzná, když má přímo svůj tým tlumočníků. Dávají Vám nějaké vysvětlení? Nebo jak 

Vám vysvětlují, že tam musíte být sama? 

Odpověď: Nijak nám to nezdůvodnili. Zatím se to vždycky zvládlo. Nikdy jsme s tím neměli 

žádný problém. 

Otázka: Ještě bych měl otázku na rozmístění účastníků, jak to funguje na konferencích. 

Samozřejmě bude odlišnost, když to bude konsekutivní a simultánní, když to bude 

prezenčně a distančně. Jak to na těch konferencích – začněme tou konsekutivou – většinou 

vypadá, kam Vás posadí? Máte výhled do sálu na lidi? 

Odpověď: Když to je konsekutivní, tak sedím u stolu, kde je trenér a hráč a tiskový mluvčí, což 

je vyvýšený stůl, a pod tím mají židličky novináři. Takže já vidím do novinářů úplně stejně jako 

trenér. Většinou sedím právě vedle člověka, kterému tlumočím. A když je to simultánně, tak 

podle toho, kde je kabina – někde vzadu v sále, to je takový standard většinou. 

Otázka: Když se novináři ptají, ptají se na mikrofon? 

Odpověď: Musí se jim to připomínat: „Počkejte si na mikrofon.“ Dřív na to hodně kašlali, že si 

tam někdo zařval otázku, ale teď se to častěji přenáší po internetu nebo do televize, tak už hodně 



trvají na tom, aby člověk mluvil na mikrofon, protože jinak to v tom přenosu samozřejmě není 

slyšet. Už na to dbají více než dřív. 

Otázka: Ještě mě napadá jedna otázka – k Vaší roli jako tlumočnice u fotbalových 

tiskových konferencí. Plníte tam ještě nějakou jinou roli, než jenom že jste tam kvůli 

jazykovému zprostředkování? Mám teď na mysli třeba to, že něco dovysvětlujete nebo 

jestli si třeba i sama řídíte střídání účastníků, aby se na tlumočení nezapomnělo. 

Odpověď: Stane se, že musím mávnout, že ještě nebylo přetlumočeno, ale jinak se vždycky 

snažím s tiskovým mluvčím nebo PR člověkem toho kterého týmu předem domluvit, jak to 

chce udělat. Jestli chce to, že se novinář zeptá, trenér rovnou odpoví a já potom přetlumočím 

jak otázku, tak odpověď nebo jestli to chce rozdělovat. Vždycky se to snažím domluvit předem 

s tímhle člověkem a ten člověk to pak vysvětlí novinářům na začátku tiskovky, protože tam je 

od toho – PR nebo tiskový mluvčí. Takže většinou pro mě to je styčný člověk, s nímž tohle 

všechno řeším – jak to chce udělat, jak dlouhé, jestli do toho mám vstupovat, když to potřebuji 

přetlumočit a tak, to si s ním všechno domluvím předem. 

Otázka: A s těmi tlumočenými lidmi – třeba s novináři nebo s trenérem – máte možnost 

se sejít? 

Odpověď: S těmi novináři ano, protože ti v tom sále jsou, ale že bych za nimi chodila a říkala 

jim, jak se mají ptát, to mi nepřísluší. Oni už to znají, když se tlumočí, že musí počkat na 

mikrofon a že se musí ptát nějakým způsobem. A s trenérem a hráčem ne, ti tam přijdou na tu 

tiskovku a zase odejdou. S těmi si řeknu: „Dobrý den,“ a to je tak všechno. 

Otázka: Jen poslední věc, co mě napadá k zahraničním hráčům – někdy kluby v zahraničí 

pořizují tlumočníky třeba na sezonu – to se někdy stává v jiných sportech – nebo na týden 

kvůli doprovodnému tlumočení, aby se tu zabydleli, vlastně kvůli komunitnímu 

tlumočení. To se někdy stává nebo spíš ne? 

Odpověď: Já s tím zkušenost nemám – po mně to nikdy žádné tyto týmy nechtěly. Asi proto, 

že úplně mnoho anglických a španělských, potažmo latinskoamerických hráčů sem nechodí. 

Většinou jsou to spíš hráči ze zemí, kterých já se jazykově nedotýkám. Takže je možné, že něco 

takového tady existuje, ale rozhodně to nechtěl nikdy nikdo po mně. 

Otázka: Ještě jedna věc k tomu zahraničí. Někdy se stává, že když se podepíše velmi drahý 

hráč, uspořádá se tisková konference jen proto – buď aby se představil hráč nebo třeba 

nový trenér. Stává se někdy, že byste něco takového šla tlumočit Vy? 



Odpověď: Tohle jsem také nikdy netlumočila. Myslím si, že tady se na to úplně nehraje, že by 

někdo dělal velké haló. Je ale možné, že ano, jen na to nemám tu jazykovou kombinaci, kterou 

by potřebovali vzhledem k zemi původu hráče. Co se mi stalo, je, že jsem na Slavii tlumočila 

otevření síně slávy u nějaké příležitosti, a chtěli tam mít anglické tlumočení, tak to bylo ve 

fotbale, ale mimo fotbal. Nebyla to tiskovka. Ale že bych dělala tiskovky nově příchozích hráčů 

nebo trenérů, to úplně ne. 

Otázka: Takže, pokud to mám shrnout, ve fotbale jsou to tak z 99 % tiskové konference 

a pak jednou za čas něco takového slavnostního? 

Odpověď: Ano. 

Otázka: Chci Vám moc poděkovat, že jste si na mě udělala čas, dám se do transkriptu, a 

hned jak bude, tak Vám ho pošlu na mail. 

Odpověď: Moc rádo se stalo. 



Příloha č. 3 – Rozhovor s Mgr. Karlem Janů (8. 6. 2021, ZOOM, 90 minut) 

Otázka: Máte nějaké dotazy, než začneme? 

Odpověď: Nemám, povídejte. 

Otázka: Dobře. Rád bych začal obecnějšími otázkami. Připravilo Vás studium 

tlumočnictví na to, že tlumočíte sportovní akce? 

Odpověď: To je těžká otázka. Asi ano, připravilo – respektive ano, připravilo, protože jsem 

s tím začal už při studiu, a myslím si, že kdybych nestudoval, tak bych s tím určitě nezačal. 

Otázka: Asi směřuji spíš k tomu, jestli se sportovní tlumočení odlišuje od tradičního 

konferenčního tlumočení, na které nás tlumočnické studium připravuje hlavně. Je tam 

zásadní odlišnost? 

Odpověď: To je zase dobrá otázka, ale strašně těžká a vždycky se na ni dá odpovědět dvojím 

způsobem. Protože jakmile se člověk začne v rámci tlumočení specializovat, prakticky 

jakýmkoli způsobem, ať už tematicky nebo technicky, jak to probíhá – a tady asi půjde o to 

tlumočení sportu přes média –, vždycky to má specifika. Samozřejmě na to člověk na teoretické 

úrovni tím studiem třeba připraven být může. Myslím, že jsme na leccos připraveni byli, ale 

druhá věc pak je, že v reálu pak samozřejmě vznikají situace, o kterých nám bylo říkáno, že by 

vznikat neměly, nebo i my sami víme, že by vznikat neměly – které třeba i odporují některým 

dobrým zásadám. Dějí se věci, které by se asi dít neměly, ale ta praxe je prostě taková. Pak se 

dějí. Takže ano i ne. Připravilo nás to obecně. Asi nás to připravilo i na to, že se některé věci 

dít budou, ale nakonec se s tím člověk musí stejně vypořádat sám. 

Otázka: Bylo by asi dobré, kdybyste měl nějaký konkrétní příklad – co se v té praxi pak 

odlišuje? 

Odpověď: Jasně, kde začít? První věc je – a to asi také lze uplatnit na ledasjakou oblast nebo 

prostředí –, že se třeba od jednoho tlumočníka čeká, že bude tlumočit sám a poměrně extrémně 

dlouho. Nebo třebas v televizi na Eurosportu, kde jsem začínal, jsem tlumočil tenisový magazín 

Game, Schett and Mats (GSM), který dodnes běží, a to bylo hodně specifické, protože celý 

program probíhal v angličtině, ale pak tam v rámci toho půlhodinového nebo 

čtyřicetiminutového pořadu třeba byli další mluvčí, kteří mluvili jinou řečí než angličtinou. 

Televize na jiném místě než v Čechách pak zajišťovala překlad mezi cizí řečí a angličtinou a 

ne vždy to v té Paříži byli profesionální kolegové, ale byli to třeba jen sportovní redaktoři. 

Takže tam třeba probíhal podle všeho skvělý rozhovor mezi španělským redaktorem a Rafaelem 



Nadalem, jehož překlad do angličtiny byl absolutně tragický. Člověk na první pohled slyšel – 

já tedy španělsky umím velmi pasivně, ale každý by slyšel, že když si tam povídají dva lidé 

normální rychlostí a člověk tam řekne tři slova a ta slova jsou: „Byl to dobrý zápas,“ tak je to o 

ničem. Bylo nutné spolupracovat s někým, kdo vůbec tlumočení nemá – ať už třeba jazyk 

ovládá nebo neovládá –, ale my jsme z něj pak museli dělat českou verzi. To by byla jedna věc, 

jazyková. Druhá věc by byla technická, protože bohužel ne všichni a ne všude chápou zásady 

tlumočení tak, jak je známe my dva a jak je učí translatologie – od zvukařů, takže neustále 

všechny přesvědčujete, že člověk nemůže při tlumočení do sluchátek slyšet sám sebe, že to 

vážně tlumočení takřka znemožňuje a že se to nesmí stávat, až po různou úroveň hlasitostí, 

třeba když to bylo přes jeden jazyk, někdo to tam tlumočil a já jsem slyšel nahlas španělštinu a 

potichu angličtinu. Když to zobecním, tlumočení je často – teď osobně dodám, že bohužel – 

vnímáno jako doplňková, nadstavbová věc, a proto z hlediska televize, rádia nebo kohokoli – 

čest výjimkám, česká veřejnoprávní média mezi ně naštěstí patří – je vnímáno jako něco, co je 

hezké, ale není třeba se tím zas tak moc zabývat. Ani z hlediska kvality samotného tlumočníka, 

zajištění komfortu danému tlumočníkovi, ani z hlediska technického řešení. To pak vede ke 

všem těm nepříjemnostem, s kterými se člověk v reálu, v té praxi potká. 

Otázka: Děkuji moc. Když už jsme se dostali k tomu magazínu (GSM) – pokud se 

pamatuji, Vy jste tam začínal jako student, a pokud se nepletu, chodilo Vás z Ústavu 

translatologie tam víc a tlumočilo se to ve dvou? 

Odpověď: Ano, proběhly různé fáze. Přesně, jak jste říkal – začali jsme tím, že šéfredaktor 

Eurosportu tehdy – jestli si to dobře pamatuji, skrze paní profesorku Čeňkovou nebo skrze paní 

doktorku Rejškovou – oslovil studenty na Ústavu, což mi od něj mimochodem přišlo 

sympatické, i tenkrát i zpětně. Začínalo nás tenkrát, myslím, šest, tři kluci a tři holky, protože 

ten magazín byl a dodneška je postavený na tom, že tam je jeden moderátor muž, Mats 

Wilander, a jedna žena, Barbara Schettová. Tenkrát tam byla ještě jiná, ale to není důležité. 

Prvotní verze byla, že v kabině, když se to vysílalo – protože to jde živě –, s námi zůstával jeden 

tenisový komentátor. To byl důvod, proč poptávali studenty tlumočení, protože jak to bylo 

naživo, bylo to dlouhé a bylo toho hodně, mluvili všichni strašně rychle a byly tam rozhovory 

lidí, pan šéfredaktor Eurosportu přišel na to, že to sportovní redaktoři nestíhají a není v jejich 

silách předat informace, které se jim zdály užitečné a kterých tam bylo hodně. Začali jsme na 

tom, že jsme tam byli ve dvou a zůstával tam s námi jeden redaktor, který – když se mluvilo o 

zápasech a shrnovalo se, nebyl to živý rozhovor – to svými slovy napůl překládal a napůl znovu 

komentoval to, co tam někdo říkal anglicky. A jakmile došlo na rozhovory, tak to bylo na nás 

dvou. To, že jsem to takhle začal dělat – a dělali jsme to dlouho –, vedlo k tomu, že jsem dostal 



nabídku, jestli tam nechci komentovat. Já jsem s díky přijal. Pak se přišlo na to, že když v té 

kabině budu já, stihnu tlumočení i komentování těch věcí mezi, takže druhá fáze byla, že jsem 

tam byl já a ke mně tam chodila jedna slečna tlumočnice. A třetí fáze při kombinaci „Karel to 

zvládne“ / finanční úspora byla, že Karel zvládal ptát se sám sebe. Takhle to nakonec dopadlo. 

Otázka: Rozumím tomu tedy tak, že ten magazín se pořád vysílá a pořád se tlumočí? 

Děláte to jenom Vy, nebo to dělají i nějací jiní komentátoři? 

Odpověď: Já už to teď nedělám, protože já už na Eurosport nechodím. Takže jak to dělají teď, 

vám bohužel neumím říct. V tuto chvíli se hraje French Open, takže až se dohraje poslední 

zápas dnes – a nevím, jestli to dávají před večerním programem nebo po něm, ale hádám, že 

před ním, myslel bych si, že to bude před devátou –, můžete si to pustit a uslyšíte to. Myslím 

si, že žádný jiný tlumočník tam není. Spíš bych odhadoval, že se vrátí zpátky do situace před 

oslovením nás studentů čili že se vrátí – bohužel musím říct – o víc než dvanáct let zpátky a že 

se vrátí do bodu A, protože žádný jiný komentátor, který by uměl tlumočit, tam není. A aniž 

bych to myslel jakkoli hodnotícím způsobem, troufám si pochybovat o tom, že tam sháněli 

anebo sehnali jiného tlumočníka. Oni o to ostatně nikdy neměli zájem, čímž se můžeme obecně 

vrátit k tomu, proč – z finančních důvodů. Proto oni na začátku nehledali vystudované 

tlumočníky, ale hledali studenty tlumočení, pro které nabídka pravidelného tlumočení 

v televizi, byť sportovního, byla zajímavá i z jiných důvodů než finančních, protože ta stanice 

odmítala i odmítá, myslím, dodnes finančně ohodnotit tlumočení. Je možné, že se pletu, teď 

jsem to vážně nesledoval. Když si to večer pustím nebo když si to pustíte vy, poznáte to. Buď 

tam bude někdo říkat to, co říkají ti lidé, nebo bude říkat něco svého. Pokud bude říkat něco 

svého, znamená to, že po těch dvanácti, patnácti letech stanice de facto rezignovala na to, aby 

tam byl tlumočník, a vrátila se zpátky. Což má negativní konsekvence, protože to tlumočení – 

notabene rozhovoru dvou lidí, někdy dokonce tří – komentátor nemůže zvládat. Je to na hranici 

možností profesionálního tlumočníka a není to dobře, sám sebe se ptát a sám si odpovídat. Je 

to matoucí pro diváka. Tahle varianta nikdy nebyla ideální. 

Otázka: Možná bych se zastavil u postupů, na které je člověk na Eurosportu zvyklý. Říkal 

jste, že když jste začínali tlumočit magazín, byl tam redaktor/komentátor, který si 

obstaral shrnování. To je v jakých případech? Protože to znělo, jako by to byl oficiální 

postup, že někdy se shrnuje, sumarizuje. 

Odpověď: Abychom si porozuměli – nevnímal bych to jako ten termín, který my dva známe, 

tedy tlumočnicky. Spíš ten pětatřicetiminutový či třicetiminutový sportovní pořad měl části, u 

kterých méně vadilo, když je ten člověk netlumočil. Protože ony se tlumočit daly. Tam byl jiný 



hlas, který nebyl na obrazovce, a promítaly se tam sestřihy zápasů, které se ten den hrály, a ne 

Mats Wilander, ani Barbara Schettová, ani Annabel Croftová, ale někdo třeba devadesát vteřin 

mluvil o tom, že dneska Serena Williamsová hrála semifinále se Simonou Halepovou, byly tam 

nastříhané obrázky a on popisoval ten zápas. Tady úplně rozumím tomu, že jsou dvě legitimní 

možnosti. Kdyby tam byl tlumočník a takové by bylo zadání, v zásadě by tlumočil to, co tam 

říká Brit – v dobrém případě, v horším případě nějaký Ital nebo Francouz, kterého někdo donutil 

mluvit anglicky. Nebo když tam seděl sportovní komentátor/redaktor, mohl znovu komentovat 

nebo shrnout ten zápas. Předem jsme dostali bodový scénář programu, takže jsme věděli, že 

teď bude sedmdesát vteřin o zápase, a oni tam nastříhali nějaká videa. Takže nebylo nutné, aby 

tuhle část úplně doslova tlumočil tlumočník. Tomu úplně rozumím. Takže jakmile tam byl 

takový segment, tak ten v primárním rozdělení obsáhl redaktor a tlumočníci měli chvilku 

možnost si vydechnout. Koncipované to bylo tak, že se otevře studio, tam stojí dva živí 

moderátoři, kteří jedou live, o něčem si povídají a z toho se několikrát přechází do nějakého 

předtočeného nebo sestříhaného segmentu – a ten dělal komentátor. Tohle bylo to původní 

rozdělení – já nebo někdo z kolegů a jedna ze tří kolegyň jsme tlumočili. Vážně jsem měl Matse 

Wilandera, jednoho člověka, a kdykoli promluvil on, tlumočil jsem já, kdykoli promluvila 

Barbara nebo Annabel nebo kdo to tam byl, promluvila kolegyně. A jakmile se šlo do něčeho 

jiného, než bylo to živé studio, předpokládalo se, že to je předtočené, byť ti moderátoři k tomu 

dokonce dostávali přepis – sice jen pár desítek minut nebo minut předem, ale dostali přepis, 

aby si ho mohli prohlédnout, a bylo to potom na nich. Zatímco k tomu, co jsme dělali my, někdy 

dorazily otázky, a někdy ani to ne. To byl prostě živý rozhovor, který plynul, prostě věc, která 

se má tlumočit – jede to živě, je to rozhovor, takže to se tlumočí, to je pro tlumočníky. 

Otázka: A jak to tam bylo vyřešené technicky? Měli jste každý vlastní aparaturu? 

Odpověď: Obzvlášť ze začátku, když jsme tam přišli, tak nám z té technické stránky nikdo 

s ničím moc nedůvěřoval. Komentátorské studio na Eurosportu a leckde jinde vypadá tak, že 

tam jsou dvě staničky a ke každé jsou jedna sluchátka, protože se předpokládá, že většinou 

komentuje jeden člověk nebo dva. Do té staničky se dají dát další sluchátka, takže vždycky, 

když jsme tam byli s moderátorem, to vypadalo tak, že jsme k němu měli ta sluchátka připojená. 

Minimálně jeden z nás to tak musel mít. Takže to vedlo také k tomu, že s tím technickým 

nastavením člověk trochu bojoval. Jednak ta jedna sluchátka nebyla jen naše, ta byla připojená 

tam, kde byl kolega, a museli jsme si hlavně ztlumit sami sebe. Česká verze Eurosportu funguje 

tak, že člověk sedí v Praze ve studiu, před sebou má obrazovku nebo dvě, kam mu pouští 

sportovní přenos, a on má možnost – a většina z komentátorů to využívá, dá se to také potlačit 

–, že mu do sluchátek jde komentář britské verze Eurosportu. To je taková zajímavost, myslím 



si, že moc lidí to neví. Samozřejmě jsou lidé, kteří to nedokážou využít, jsou lidé, které to ruší, 

takže se se zvukařem domluví, že to úplně potlačí. Pro mě to samozřejmě byla obrovská výhoda 

i potom při komentování, protože člověk minimálně slyšel to, co říkají Britové, kteří měli 

mnohem větší tým a všimli si něčeho jiného. Mně to jako tlumočníkovi nikdy nevadilo – ne, že 

bych se někdy uchyloval k tomu, že bych to přímo překládal, ale určitě tam byly informace, 

které se daly využívat. Ale abych se vrátil zpátky, ten komentátor to někdy třeba nechtěl 

poslouchat. A když s ním člověk byl napojen na stejnou staničku, když to tak zjednoduším, tak 

ho musel na tu chvíli přemluvit, protože kolegyně naopak potřebovala slyšet právě tohle. Takže 

my jsme vešli dovnitř, dostali jsme sluchátka s headsetem – protože tam se mluví takhle 

(posunkuje mikrofon napojený ke sluchátkům), ne do mikrofonu –, takže asi takhle k technické 

stránce. Samozřejmě když už jsem to dělal úplně sám, dělal jsem to dlouho, znal jsem tu 

staničku, tak jsem si to mohl upravovat sám, to pak už bylo na mně a některé části jsem si mohl 

dát víc a některé míň. Do té doby to bylo spíš tak, že jsme byli vděční za to, co nám ten zvukař 

udělal. 

Otázka: Teď jsme zmínili hodně věcí, které tlumočníka ve sportu mohou znervózňovat a 

stresovat, a tak jsem se chtěl zeptat, jestli Vám sportovní tlumočení připadá více stresující, 

než kdybyste šel tlumočit nějakou „tradiční“ konferenci. 

Odpověď: Já jsem na tohle asi špatný respondent. Mně to tak nikdy nepřišlo. Rozhodně bych 

nevnímal, že je to sportovní tlumočení náročnější. Jakmile půjdu do subjektivního, mně přišlo 

„snazší“, protože je to, řekněme, moje specializace a vždycky byla. A v okamžiku, kdy toho 

člověk o něčem víc ví – a to je úplně obecná banální informace –, tak se mu to prostě dělá 

dobře. To, co je tu asi opravdu nejzásadnější, je asi to, co to hází spíš než ke sportovnímu 

tlumočení k tomu tlumočení v médiích, protože tam je člověk mnohem méně pánem podmínek 

než na té, jak jste říkal, tradiční akci. Nevím, jestli jsem starý a zahořklý, ale přijde mi, že 

jakmile je člověk v rámci celého vysílání, nezřídka je prostě méně důležitý. Přijde mi, že je 

tomu v rámci celého programu, notabene jednoho pořadu v rámci celého vysílacího dne, dávána 

nižší priorita. Přijde mi, že v jakékoli průměrné akci, která se tlumočí, je mnohem více 

zainteresován člověk, který to pořádá – ten si objednává odborného zvukaře, který tam je kvůli 

tomu, objednává si profesionální tlumočníky, kteří tam jsou kvůli tomu, a většinou se člověk 

na jakékoli generické akci dostane do kontaktu s tím, kdo to organizuje, komu na tom záleží a 

kdo to celé pořádá, notabene s konečnými uživateli naší služby. Myslím, že tohle funguje 

strašně pozitivně na všechny strany – na straně organizátora, tlumočníka i posluchače. Pokud 

bychom dali stranou to, co jsem říkal dosud, a mluvili bychom o tlumočení tiskové konference 

fotbalového klubu, tak tam jsem spíš blíž klasickému tlumočení, protože sedím vedle trenéra 



nebo hráče, který mluví, přede mnou jsou novináři, kteří třebas opravdu nerozumí – nebo by 

hráč nevěděl, na co se ho novinář špatnou angličtinou ptá –, a na to strašně dám. Přijde mi, že 

to pro všechny dělá tu akci smysluplnější, užitečnější a všichni z toho mají dobrý pocit. Tady 

jsem z toho vždycky měl pocit, že je to něco navíc a že tomu bohužel pak odpovídá technické 

zajištění, dodávání materiálu. Oni jsou všichni ve výsledku rádi, že se to odtlumočí, ale tak se 

k tomu také přistupuje. Takže mně to vlastně přijde jednodušší. Přijde mi, že tlumočit sport je 

jednoduché. Pokud bychom řekli, že je to oblast jako jakákoli jiná, tak nějaká slovíčka, odborné 

názvosloví jistě existuje, ale spíš je tady asi větší důraz na to, vědět, o co se jedná, a tuhle část 

musí člověk mít, i kdyby šel tlumočit konferenci o umělých ledvinách. Ale tady je ta výhoda, 

že názvosloví sportovní je oproti právnímu, lékařskému, architektonickému názvosloví 

jednodušší. Přijde mi také, že ty rozhovory ve sportu jsou prostě banálnější, tomu se podle mě 

nedá vyhnout. V tom nejlepším možném případě samozřejmě ne, ale z logiky věci – ty 

rozhovory často probíhají těsně po sportovním výkonu, což je podle mě zcela oprávněně zdroj 

legrace a zesměšňování sportovců jako takových, ale těžko chtít technický rozbor trati po 

někom, kdo právě uběhl padesát kilometrů na běžkách nejvyšší rychlostí, jaké je schopen. Přijde 

mi, že než že by to bylo obtížnější jako takové, pokud to všechno probíhá technicky a 

organizačně tak, jak má – což často neprobíhá, jak jsme o tom mluvili –, tak by to teoreticky 

podle mě mělo být jednodušší než jít tlumočit konferenci o MRNA vakcínách. 

Otázka: To, že je to jednodušší, asi souvisí s tím, že je to od začátku Vaše specializace. 

Zajímáte se o sport obecně nebo máte vymezené nějaké sporty, kterým se věnujete hodně, 

a nějaké, které znáte míň? 

Odpověď: Zajímám se o sport obecně. Samozřejmě pak jsou sporty, kterým rozumím víc a 

kterým rozumím míň, ale tak je to ostatně také se vším. Nechci vám z toho vůbec utíkat, ale 

přijde mi, že to je princip téhle profese – vědět strašně moc věcí o strašně různých tématech. 

Takže tlumočníci tohle dělají prostě z principu věci – absolutně nadprůměrně sledují 

zpravodajství, ať už takové nebo makové. Je mi úplně jasné, že jsou lidé, kteří se sportem 

zabývají víc, že jsou lidé, kteří se víc zabývají kulturou, a že jsou lidé, kteří se víc zajímají o 

vědu. Ale myslím si, že znalosti průměrného tlumočníka o takřka čemkoli jsou nestandardní. 

Z logiky věci – to je naše práce a všichni na to při ní přijdeme – čím víc toho o daném tématu 

víme, tím se to snáz dělá. A to je ta největší pomoc – kromě toho, být vyspaný –, kterou při té 

práci můžeme udělat, nic jiného tam není. Takže ano, o některých sportech toho vím víc, o 

některých míň, ale asi bych řekl, že o všech sportech vím víc než většina lidí. 



Otázka: Jak vlastně probíhá vaše příprava, když jdete tlumočit sport? Odlišení, jestli se 

v něčem vyznáte víc nebo méně, mělo vést k otázce, jestli třeba tenis můžete jít tlumočit 

kdykoli bez přípravy, zatímco když tlumočíte něco jiného, jestli musíte dělat i nárazovou 

spíše než dlouhodobou přípravu. 

Odpověď: Na začátku jsme se strašlivě připravovali. Na začátku jsme sledovali zápasy, trávili 

jsme tím celý den. Člověk to začal dělat, bylo mu něco po dvacítce, měl na to čas, byl strašně 

ve stresu, že jde něco takového dělat živě a do televize – a druhá věc je, že jsme toho tenkrát 

tolik nevěděli. Samozřejmě když to pak dospělo do fáze, kdy jsem to chodil denně komentovat, 

tak ta příprava může být v podstatě nulová. Teď kdybych šel znovu – protože za dobu pandemie 

jsem měl jiné starosti než sledovat sportovní přenosy –, tak se přiznám, že oproti situaci z před 

dvou let, kdy bych si troufl jít na jakýkoli sport takřka bez přípravy, bych tomu teď určitě musel 

věnovat čas. Pokud to člověk nesleduje, tak i v tom sportu, který jsem před chviličkou označil 

za „lehký“, stačí, že nezná lidi. Zatímco když ho sleduje, tak je prostě zná a nemusí přemýšlet 

nad tím, že zrovna někdo z Paříže, kdo tam mluví a, jak jsem říkal, je třeba Španěl, začne 

najednou o někom mluvit a já to nechytím úplně přesně. U těch jmen prostě víte nebo nevíte, 

pokud to dopředu nemáte napsané. On najednou začne mluvit, začne říkat: „Keninová,“ 

najednou začne říkat: „Fucsovics,“ a když se dostanu do fáze, že tenis sleduji a vím, že tihleti 

dva nejsou top ten, ale jsou ve světové padesátce, a proto mě jejich příjmení nikdy nepřekvapí, 

není potřeba dělat přípravu žádnou. V té fázi jsem byl a teď v ní u mnoha sportů nejsem, takže 

kdybych teď šel znovu tlumočit, tak bych se na to určitě připravovat musel, teď by to nebyla 

úplná legrace. Nemyslím si, že by to bylo o učení se slovíček, spíš jde o to, aby člověk věděl, o 

čem může být řeč. Vlastně úplně primitivní – je-li to tiskovka volejbalového týmu před blížícím 

se mistrovstvím Evropy, tak je dobré vědět, s kým tam ve skupině budeme hrát, jestli se to 

mistrovství koná tady nebo v Rize. Tyhle věci jsou, myslím, úplně stejné pro tlumočení 

čehokoli. Když si je člověk najde dopředu, tak mu to stačí a strašně mu to pomůže – a buď je 

ví a ví, že je ví, a pak je hledat nemusí, anebo ví, že je neví, a pak by si je najít měl, protože si 

minimálně ušetří stres a nemusí si to pak zapisovat, nestane se mu, že mu něco uteče. Ta jména 

jsou v tomhle taková specifická. 

Otázka: Z hlediska témat, která se mohou na konferencích nebo v rozhovorech 

vyskytnout, si myslíte, že je to spíš další faktor, který to zjednodušuje, že se dá snadno 

předvídat, o čem se tam budou bavit, nebo myslíte, že to tak není? 

Odpověď: Myslím si – aniž bych chtěl vybírat nějaké extrémy –, že když to byly třeba 

rozhovory, tak to poměrně dobře odhadnutelné je. Přijde mi, že v tomhle je to jedna z výhod. 



Člověk by to asi mohl říct o jakémkoli rozhovoru – jestliže se budeme koukat na Interview 

ČT24 a přečteme si v televizním programu, že tam dneska přijde Vojtěch Filip, tak bude záležet 

na tom, jestli sledujeme politickou situaci. Kdo ji sleduje, bude asi tušit, o čem si s Vojtěchem 

Filipem budou povídat. Teď se omlouvám, že jsem z toho „odendal“ faktor tlumočení, jen mi 

jde o to, abychom věděli, o čem se mluví. Pracuji v rozhlase a dneska jsme dělali speciální 

studio s trenérem hokejové reprezentace, je to bez tlumočení, omlouvám se za tento příměr, ale 

je de facto jasné, o čem si s ním ti kolegové budou povídat. A takhle se člověk dostal 

k tlumočení, protože tu někdo z toho zahraničí byl, ať už to byl hráč, trenér nebo nějaký host. 

Pak buď od lidí, co ten rozhovor vedou, dostanete s nějakým předstihem přímo otázky, což je 

samozřejmě ideální, ale neděje se to vždycky. U toho magazínu to moc nebylo, protože tam se 

to peklo vážně na základě toho jednoho tenisového dne, který se odehrál, ale kdyby to byl 

rozhovor s někým, kdo je náhodou v Praze a je to tenista nebo atlet, tak člověk dostane od té 

televize nebo od rádia dopředu informace a tam je napsáno, že do Prahy přijede William 

Kipchoge, což je maratonec a je tu kvůli tomu, že poběží maraton. Člověk se ho asi bude ptát 

na pražský maraton versus jiné maratony versus plány na olympiádu. Abych zase odpověděl 

krátce – myslím, že ano, že to je předvídatelné, že to spíš je jasně vedený rozhovor, ve kterém 

by člověka, který tuší, nemělo po věcné stránce nic zaskočit. Z logiky věci by tam nemělo být 

nic mimo, a když si začnou povídat o něčem mimo, tak je to, jak se mu líbí Praha. Čímž navazuji 

na tu banalitu, aniž bych to chtěl nějak zesměšňovat, ale když už to někam jde, tak to spíš jde 

k něčemu ještě banálnějšímu, než jak se těšíte na sobotní závod. 

Otázka: Teď se omluvím, že skočím trochu zpět k Vaší předchozí odpovědi, tématem ještě 

bude stres. Říkal jste, že v médiích je to trochu zvláštní tím, že jste malá, a ne vždy až tak 

podstatná součástka soukolí. Hodně často se mluví o stresu, který tlumočníci v médiích 

pociťují, když Vás slyší stovky tisíc lidí. Na druhou stranu, když sedíte ve studiu a 

tlumočíte nebo komentujete, ty lidi přímo nevidíte. Vás to spíše stresuje nebo ne? 

Odpověď: Super, trošku jste si odpověděl. Mám dvojí odpověď – jedna je, že mám asi na tuhle 

práci šťastnou povahu, takže mě to vlastně moc nestresuje nikdy. Mě to vlastně nestresuje, ani 

když tlumočím na náměstí před lidmi. Ale – jak jste přesně řekl – když ty lidi nevidím, tak mě 

to vážně nestresuje vůbec. To je mi vážně úplně jedno. Je to určitě mojí povahou, ale ta kabina 

– ať už je komentátorská nebo tlumočnická, v televizi, rozhlase, kdekoli jinde – vypadá všude 

úplně stejně. Člověk sedí u stolu, před sebou má někde v dálce lidi, kteří mluví, nebo třebas 

stojí vedle nich nebo kouká na monitor. Nikdy jsem nebyl nervózní z toho, že tlumočím něco 

důležitého nebo že na to kouká hodně lidí. To je moje osobní výhoda v této profesi, ale mě to 

nijak nikdy nestresovalo. Ale dalo by se říct, že mě někdy stresovalo, když je ten tlumočník 



v televizi nebo v rozhlase, když to není takovýto magazín nebo rozhovor, a neví se, kdy to 

začne, tak se v těchto institucích poměrně často bohužel stává, že vám řeknou dvě vteřiny 

předem nebo vám někdo na dálku rozsvítí červený mikrofon, najednou se změní věc na 

obrazovce a máte tlumočit. A tenhle start z nuly na sto je dost stresující. Mě to nestresuje, ale 

vždycky mě to naštvalo, protože mi přišlo, že někdo neudělal svoji práci ani trošku, nechtěl mi 

pomoct ani malinko, že jsem mu jedno. Jsem spíš vztahovačný, než že by mě něco stresovalo, 

takže mi vadilo, že mi někdo nemohl pomoct, když mohl. Ale to by tak bylo i u těch 

nesportovních věcí, tak to televize – bohužel i ta Česká – měla a má. Oni si jedou svoje věci, 

které jsou pro ně důležité, a bohužel to, že se jde najednou živě něco tlumočit, vnímají tak, že 

si můžou třeba na patnáct nebo dvacet minut všichni odpočinout. Zmáčknou jedno tlačítko, 

vyjedou to nahoru, kdokoli mluví a někdo to tlumočí v kabině. Jsou rádi, když to zatlumočíte 

dobře, když neuděláte úplnou chybu, tak je to super – a to je celé. Jste součástí velké organizace, 

oni jsou všichni kolegové a já jediný ne. Já jediný tam přijdu zvenku, přijdu jen na chvilinku, 

oni jsou tam všichni osm nebo deset hodin a já jsem tam na nějakou věc. Přijdu tam hodinu a 

půl předem, protože radši člověk přijde předem, nevíte přesně, kdy to začne, oni řeknou, že 

vám řeknou, ale pak vám neřeknou. Úplně chápu, že tohle jsou ty stresové situace. Mně je třeba 

úplně jedno, co tlumočím, ale rozumím tomu, že tohle je problém. A když se občas sedávalo – 

už ani tam nesedávám, jen občas – v České televizi, tak tam člověk dokonce sedával sám. A to 

už je úplně špatně. Jak jsem říkal, když jsem byl posledně na ÚTRL a pan Rubáš se mi pak 

smál, že mám dělat stand-up, ne tlumočit – to si ani nemůžete dát oříšek. Ne, že nemůžete jít 

na záchod, ale nemůžete jíst, protože nevíte, kdy to cvakne a pustí vám to tam. To je prostě 

úplně špatně. Říkám to pořád dokola, ale mě stresovalo to, že na rozdíl od generické konference, 

která má jasný program, jasný plán, jasnou strukturu, tady – chápu, je to z logiky věci mnohdy 

součást vysílání – je to často bohužel bráno i s těmi negativními důsledky, které to má. Zvukař 

vás nezná, režisér vám neřekne a najednou to vyjedou. Pustí vám tam někoho – občas to 

nestihnou! Občas nestihnou začátek, protože chtějí něco povídat a nemůžou to zapnout, když 

tam ten člověk začne mluvit. Musí říct: „A nyní v kontinuálním vysílání ČT24 přerušujeme 

tiskovou konferenci klubu KDU-ČSL a přepojujeme se živě na…“ Super. Než tohle kolegyně 

u mikrofonu řekne, tak tam ten člověk už řekl větu a půl. Načež vy se tam připojíte, najednou 

vás někdo vyjel, člověk je uprostřed věty… Mě to třeba rozčílí a tohle bych dal do kategorie 

„stres“ – tohle člověk vnímá jako devalvaci svojí práce, skoro to vnímá, jako že někdo mu to 

ztěžuje, místo aby mu pomáhal. Myslel bych si, že tohle zapojení do systému a ta 

podpora/nepodpora je mnohem důležitější, než že by nějaký problém mohl vzniknout při 

rozhovoru s plavcem – to si fakt nemyslím. Pokud půjdu tlumočit rozhovor s plavcem, asi bude 



dobré, když mě nepřekvapí, že bude mluvit o nějakém plaveckém stylu. Tam bych viděl 

slovíčka – slovíčka bych viděl takhle na jeden list A5. Co by se tam tak mohlo stát? Úmyslně 

všechno přeháním, ale to, že vám neřeknou, kdy se začíná, sedíte tam sám, často hodiny, a pak 

se najednou jede z nuly na sto, je podle mě mnohem stresovější než cokoli, co se stane pak 

v tom samotném rozhovoru. 

Otázka: Takže víc jde o pracovní podmínky než o to samotné tlumočení? 

Odpověď: Ano, určitě. Přijde mi, že u pracovních podmínek jsou schopni porušit takřka cokoli. 

Otázka: A když jste zmínil ten konkrétní, byť extrémní případ, že jste hned od začátku 

přenosu o větu a půl pozadu, jak to řešíte? Máte vůbec možnost to nějak kompenzovat, 

třeba tam dávat svou vlastní úvodní větu nebo něco takového? 

Odpověď: Tam strašně záleží, jestli mi toho člověka vyjeli opravdu až v tu chvíli, kdy ona řekla 

ten přechod, nebo jestli jsem měl aspoň tu zpětnou od zvukaře, který mi to tam dával předem. 

Postupem času jsme byli aspoň schopni ty zvukaře donutit, aby nám dávali zvuk z toho místa, 

když jsme na někoho čekali. Takže já jsem ji aspoň slyšel, a když jsem ji slyšel, tak se s tím 

samozřejmě dalo pracovat. Pokud mi to opravdu vyjeli z ticha a vyjeli mi někoho, kdo mluvil 

v půlce věty, tak jsem prostě čekal, až začne říkat něco jiného. Neomlouval jsem se, to mi 

nepříslušelo, nikdy jsem nectil to, že jsem v pozici toho, kdo by se měl vyjadřovat třeba ve 

vysílání ČT24 nebo ČT sport – to mi přišlo hloupé. Doufal jsem, že to ukončí brzy. Jakmile 

jsem pochytil nějakou informaci, tak jsem začal od ní. Pokud to člověk neslyší, tak to je 

neřešitelná věc. Nepustili to mně, tak já to nemůžu zprostředkovat ven. Když jsem to slyšel, tak 

se to nějak dá. Zase záleží případ od případu – pokud je to informačně hutné a ten člověk mluví 

rychle, tak se stejně něco muselo vyhodit, protože jestli jsem začal tlumočit o sedm vteřin 

později, tak bohužel se dal dát začátek a pak třeba navázat tam, kde on už mezitím byl. 

Otázka: Teď se můžeme vrátit k magazínu, protože tohle trochu souvisí s tím, co jste říkal 

o situacích, kdy se netlumočilo přímo z angličtiny a někdo to musel ze španělštiny tlumočit 

do angličtiny a Vy až z něj do češtiny – a ještě jste říkal, že to jsou nerodilí mluvčí a často 

netlumočníci. Co jste v takové situaci dělal, když jste zjistil, že to, co slyšíte, je 

nepoužitelné? 

Odpověď: Katastrofa. Zase bych to rozdělil na dvě možnosti. První – ta přijatelnější – je, že 

mám pasivní znalost němčiny a španělštiny. Nikdy bych si netroufl tlumočit do nich, ale 

většinou jsem aspoň rozuměl tomu, co ten člověk říká španělsky nebo německy, a ten Francouz, 

který to překládal do angličtiny, mě v tu chvíli zas tak netrápil. Ale problém byl, když někdo 



mluvil francouzsky, protože já se francouzsky umím představit a napočítat asi do dvou. A když 

to bylo francouzsky a někdo to dával do angličtiny, tak nic – prostě jsem říkal to, co mi říkal 

ten člověk, který to říkal s neskutečným zpožděním a říkal neskutečně málo informací. Neměl 

jsem moc, co s tím dělat, protože pokud to byl rozhovor, který byl hodnotící, kdy ten člověk 

mluvil o tom, jak se mu ten zápas hrál, tak jsem nemohl říkat nic jiného. Když už jsem tam pak 

byl v té dvojí roli – komentátor i tlumočník –, tak pokud jsem aspoň pochopil, o čem se baví, 

tak jsem mohl sáhnout do toho, co vím o tom tématu, a mohl jsem aspoň říkat to, co si myslím, 

že říká. Když šlo o to, jestli ho dneska bolela noha, tak to bych si netroufl říct, ale jestliže to 

znělo, že zítra budu hrát támhle s tím, tak to jsem věděl, a to jsem nějak říct mohl. Ale tohle 

byly ty nejhorší věci, protože ten člověk nebyl tlumočník, jeho jazyková výbava byla špatná, 

bylo tam obrovské zpoždění, protože on – nic proti němu – nebyl schopen to dělat simultánně. 

Takže když jsem měl z té jeho pilotáže něco předvádět dál, tak to prostě nešlo. To je podle mě 

neřešitelná situace, protože když je to v jazyce, který já neovládám vůbec, a překlad do 

angličtiny je absolutně tragický a já jsem k tomu rozhovoru dopředu nedostal žádné informace, 

ani otázky ani nic, tak moje práce jako tlumočníka je neřešitelná – nebo já řešení neznám. Ani 

v pozici, kdy už jsem byl komentátor, bych si netroufal vkládat tomu člověku do úst něco, co 

jsem neslyšel nebo čemu jsem nerozuměl. Člověk aspoň občas něco pochytil, ale špatné. Velké 

špatné. 

Otázka: Co se týče technické stránky – v této situaci, kdy mluví originál, někdo to tlumočil 

a Vám to šlo do uší, jste měl možnost tlumočníka vypnout a zesílit si originál? 

Odpověď: Tohle už bohužel ne, protože tohle už je nad možnosti nastavení v kabině. Možná to 

dokáže poladit zvukař, který je za kabinou, ale tuhle hlasitost regulovala režie až v Paříži. 

Tohoto jsem při tlumočení schopen nebyl. Řekněme, že respondent mluví německy, já rozumím 

německy, ten anglický překlad je strašný a jenom mě ruší. Nebyl jsem schopen toho Francouze, 

který v Paříži tlumočil němčinu do angličtiny, stáhnout, a naopak si víc vyjet nějakého hráče, 

abych mu líp rozuměl. Což právě vedlo k tomu, že mi samozřejmě mluvili přes sebe. Co dodat. 

Otázka: Jak často byste řekl, že musíte tlumočit nerodilého mluvčího angličtiny do 

češtiny? 

Odpověď: To je dobrá otázka. Myslím si, že se dá říct, že v tomhle odvětví – nechci říct, jestli 

víc než v jiných – je angličtina až jediný jazyk, kterým se komunikuje. To znamená, že většina 

mluvčích, kteří se tlumočí, jsou nerodilí. Jsou výjimky, že třeba ve Francii – teď se hraje French 

Open, proto o tom pořád mluvím – když někdo umí francouzsky a před těmi Francouzi se 

vytáhne a řekne třeba dvě věty, tak jsou nadšení, ale na tiskovkách to pak stejně nikdo 



nepoužívá. Z té špičky umí francouzsky snad Serena Williamsová, Dominic Thiem, ale všude 

jinde je angličtina jednoznačně jazyk, kterým se komunikuje. A protože ve sportu nemůžou 

všichni být z Británie, Ameriky, Kanady, Austrálie, tak většina těch lidí samozřejmě není 

rodilých. 

Otázka: Myslíte, že tlumočení nerodilých mluvčích Vás už nestresuje, jelikož to děláte 

dlouho? Dělá se Vám to znatelně hůř než u rodilých? 

Odpověď: Určitě se to dělá hůř – a to si myslím, že je také obecně platná informace. Jakkoli je 

to super, že angličtina je lingua franca a slouží k tomu, aby se Ital domluvil s Francouzem – ale 

na komunikační úrovni –, myslím si, že pro nás jako tlumočníky je to s tou angličtinou trochu 

nešťastné. Ten rozhovor Francouze s Italem v angličtině je dobrý, protože se ti lidé dorozumí, 

ale na přesnost vyjadřování, slovní zásobu to je samozřejmě veliký problém. Vážně to pak 

vypadá, že i ti dobří reportéři jsou bývalí tenisté, jsou to trenéři a je to Francouz, Španěl, Ital a 

povídá si s Rusem, Švýcarem, Norem, Švédem. Tohle je další aspekt, který to odvádí od něčeho 

ideálního. Abych byl fér, je možné, že to přispívá k tomu, co už jsem párkrát zmiňoval, že jsou 

ty rozhovory mnohdy hodně banální. Protože jeden nebo druhý tu jazykovou úroveň sráží níž, 

na tu maximální, které je schopen. I v tom magazínu to bylo vidět – jeden ze spolupracovníků, 

Patrick Mouratoglou, je Francouz a on v rámci toho půlhodinového magazínu měl vždycky 

kratší, dvou a půlminutový segment, a ten byl předtočený. Měl čas, napsal si ho, vytvořil a 

natočil. Řekl bych, že tenhle segment byl ten, který by lidé, kteří tenisu nerozumí, měli problém 

tlumočit, protože tam se řešilo, jaký druh backhandu hraje Nadal, když ten druhý hráč podá 

servis s touhle rotací, jestli to vrací spíš křížem nebo jinam. Řešili tam technické a termínové 

věci v rámci toho sportu, ale mohli je řešit právě proto, že ten člověk jako nerodilý mluvčí to 

měl připravené. Bylo to odprezentováno jako zvláštní minimagazín v rámci toho většího. A 

přijde mi, že když se pak tentýž člověk měl s někým bavit po zápase a něco rozebírat, tak i když 

to byl úspěšný tenisový trenér a měl tendenci mluvit o tom strašně zajímavě, stejně to sklouzlo 

k: „Jak ses dneska cítil?“ „Necítil jsem se moc dobře.“ „Proč?“ „Protože bylo teplo.“ Aniž bych 

to chtěl snižovat. Ale tím, že většina lidí nemá angličtinu jako jazyk číslo jedna, tak to 

automaticky sráží o pár úrovní níž. Což ještě můžu navázat na to, že jsem vždycky měl pocit, 

že oni chtěli mít víc těchto kvalitních segmentů, a právě proto třeba na rozhovor s Nadalem 

poslali Španěla. A já s nimi – i s pařížskou režií – opakovaně řešil, že to je fantastické, že pošlou 

za Nadalem Španěla, kterého on notabene zná, a tak si s ním chce povídat. Ale když nám to pak 

tlumočí do angličtiny nějaký náhodný člověk sebraný ve francouzské režii, tak je celá práce – 

kromě španělského trhu – zahozená. Protože vy jste udělali skvělý rozhovor s Nadalem, ve 

kterém Nadal neříká jenom: „Dneska mi bylo teplo a těším se na zítra, jak si mezitím odpočinu 



a půjdu do ledu,“ ale řeší tam i taktiku. Tomu Francouzovi netlumočníkovi, ze kterého tlumočila 

celá Evropa – Švéd z něj dělal švédštinu, Ital italštinu, já češtinu –, přicházely ty absolutní 

nicneříkající banality, každé šesté slovo. 

Otázka: Vy jste tedy byl v kontaktu s pařížskou režií? 

Odpověď: Nikoliv napřímo. Dával jsem jim zpětnou vazbu, víceméně jsme tam posílali maily. 

Nebylo to, že bych na ně měl tlačítko. Neměl, jenom na tu pražskou. 

Otázka: Šlo mi asi o to, jestli tam byl nějaký prostor dát jim doporučení, ačkoli chápu, že 

to není Vaše role. 

Odpověď: Dávali jsme je. Když jsem pak už byl komentátor, dávali jsme je velice často, ale 

nevedlo to k nápravě. Mně se prostě zdá, že lidé to tlumočení v médiích neberou vážně – úplně 

zbytečně. Tady jsou na jedné straně zcela správně vynaložené obrovské prostředky na to, aby 

místo nějakého kluka, který mluví anglicky, šel dělat rozhovor s nejlepším tenistou na světě, 

který nemluví moc dobře anglicky – je to, co jste říkal, on mluví anglicky, on dává rozhovory 

anglicky –, Àlex Corretja, který je o deset let starší, kterého Nadal zná, a mám pocit, že je 

beztak také z Mallorky jako Nadal, a začne si s ním přátelsky povídat španělsky, tak úroveň 

toho rozhovoru je úplně někde jinde. Potud všechno geniální. Ale my to nedostaneme. Jede se 

to živě a tam nějaký Jean-Luc nebo Pierre, který šel zrovna okolo, dostal na hlavu sluchátka a 

řekli: „Hele, ty umíš trochu španělsky a trochu anglicky, tak to přetlumoč. Pro celou Evropu.“ 

Úplný nesmysl. A my jsme to samozřejmě říkali – a ne, nic. Dělejte to takhle, jak to je. Tečka. 

Bohužel. 

Otázka: Už asi trochu tuším odpověď, ale jak moc se řeší feedback na tlumočnické 

výkony? Dejme tomu, když jste tam byl Vy nebo jestli víte, jak to funguje u komentátorů, 

když tlumočí. 

Odpověď: Jsem vůči tomu strašně skeptický. Jeden čas jsme do České televize s kolegou 

Dolenským chodili strašně často. Myslím si o sobě, že to dělám dobře, a dokonce si myslím, že 

to můžu říct nahlas, protože si myslím, že kolega Dolenský to dělá prakticky nejlíp, jak to dělat 

jde. Sport dělám líp já, protože mě zajímá a jeho ne, všechno ostatní dělá Dolenský líp než já. 

A oni nás vždycky pochválili, ale nic. Neříkám, že nám mají poslat kytku, ale jim na tom fakt 

nezáleží. Jim není jedno, kdo tam přijde tlumočit, ale je. Není, ale odmítají udělat jakýkoli krok, 

aby zajistili, že tam přijde ten, o kom vědí, že to dělá dobře. Kdyby nevěděli, že existuje Daniel 

Dolenský, a pokaždé museli shánět anebo se snažili najít někoho, kdo to dělá dobře – ale oni to 

vědí. Dan tam pořád chodí, chodí tam na Hyde Parky a oni ho znají. A ne. Je to jedno, protože 



to zařizuje někdo, kdo má na vizitce – jestli ještě jsou vizitky – napsáno „Produkční“, je mu asi 

tak dvacet tři a buď dostudovává žurnalistiku anebo nedostudovává, možná ji právě dostudoval 

nebo někdy v budoucnu dostuduje. A ten vybírá náhodné číslo nějaké překladatelské agentury 

– a ta agentura vybere podle toho, jestli venku fouká vítr nebo jestli minule někoho někam 

poslala. V reálném světě přece, když vás objedná na tlumočení banka, pojišťovna, festival a 

uděláte to dobře, tak je přece v zájmu všech, aby vám příště zavolali zas. Přece nemusejí hledat 

někoho nového, vědí, že jste to udělal dobře, a když to s nimi budete dělat pravidelně, tak dost 

možná také ta slovíčka budete znát. Budete vědět, jak to vypadá v té firmě, jak to vypadá na té 

akci, ale tady to prostě není. Tady to z nějakého záhadného důvodu není. Takže ten feedback 

jsme poskytovali a ještě – stále ještě, už na velmi občasné bázi – poskytujeme, ale nemám 

bohužel čas to moc sledovat, protože trávím většinu svého času buď v práci nebo se svými 

dcerami, a nevím, kdo tam chodí, ale vím, že Dan tam nechodí. Oni mají někoho, kdo je 

nejlepší, znají ho a nezavolají mu. Mají na něj telefon a nezavolají mu. Oni volají nějaké 

agentuře – jednou té, která tam občas pošle Dana, a jednou nějaké, která tam Dana nepošle 

nikdy, protože posílá někoho jiného – anebo si pak najdou někoho, kdo tam sedí napořád. 

Feedback – podle mě absolutně nejsme bráni vážně. Nebo možná ano, možná nás někdo 

poslechne, ale nic s tím neudělá. Bohužel. 

Otázka: Trochu jste se dotkl feedbacku na Vaše výkony – je to vážně jenom to, že Vám 

řeknou: „Dobrý,“ a tím to hasne? 

Odpověď: My jsme vždycky z té České televize odcházeli a oni byli strašně nadšení. Říkali: 

„Ježiš, to je úplně úžasný, jak to děláte, to je paráda.“ Jeden čas jsme tam chodili pravidelně, 

tak jsem myslel, že tím je to vyřešené. A pak jsme tam najednou zničehonic přestali chodit. 

Nevím, nerozumím. Byla nějaká organizační změna, ale nevědomá – na straně toho, jak vypadá 

to, že sekretářka hledá tlumočníka. Úplně absurdní. Zrovna případ, že Daniel Dolenský není na 

nějakém telefonním seznamu jako číslo jedna, a když televize potřebuje tlumočení, tak mu 

nezavolají, jestli náhodou nemá čas – myslím si, že tak by se klient měl chovat. Ale vidíme tady 

– a došly k tomu různé sociální vědy –, že lidé se nechovají podle toho, co je pro ně nejlepší. 

Došla k tomu ekonomie, došla k tomu sociologie, možná k tomu tady dojde i translatologie. 

Vstupují do toho nějaké jiné faktory a nejsem schopen rozklíčovat, jaké. Je to v tomto 

nestandardní klient, velice výjimečný. Vážně neznám nikoho jiného – ať už je to festival 

horolezectví nebo zahrádkářská slavnost –, kdo neosloví toho, kdo jim to dělal posledně. My 

tomu nerozumíme. Myslím si, že mají i stejnou úklidovou službu. Cynicky to přičítám tomu, 

že jim to nestojí za nic. Nikomu, kdo má tu pravomoc, to nestojí za jakýkoli aktivní krok. Tak 

to tam bylo dlouhá léta. Jestli to tam je tak stále? Nemám důvod domnívat se, že ne. 



Otázka: Teď jsme pořád hovořili o tlumočení v médiích, a zejména jsme se dotkli tenisu. 

Co vše je potřeba tlumočit v tenise a co tlumočíte Vy? Tlumočilo se to studio – to se ještě 

zřejmě tlumočí – a také ty pozápasové rozhovory? 

Odpověď: Ano, to si také myslím, že tam pořád někdo musí zvládat, protože to televize vysílá, 

je to standard. Přišlo mi, že to také nebývalo tolik zvykem – tenisový zápas končí tím, že 

poražený/á odchází do šatny a vítěz tam zůstává a je tázán, momentálně kvůli koronaviru asi na 

pět metrů, ale je tam a odpovídá na dotazy. To se teď dělá standardně. Někteří komentátoři celý 

tento rozhovor řešili konsekutivou. Že prostě nemluvili, což je podle mě absolutně legitimní 

možnost, protože část diváků samozřejmě rozumí, když je to anglicky. Není to nic proti ničemu, 

nechat ten rozhovor proběhnout a pak ho třeba přeložit, ale strašně záleží, jestli má člověk ve 

své moci, co bude následovat – což na Eurosportu úplně nemá, na České televizi trochu ano –, 

kdy to utnou. Protože jsem nevěděl, jestli po tom rozhovoru nebude hned reklama nebo jestli 

nebude pokračovat něco jiného. A v případě, že by byla reklama, neměl bych moc čas překládat 

to později, takže jsem všechny ty věci, co se tam dělaly, dělal simultánně, protože tím jsem se 

toho zbavil a měl jsem to bez problémů. Ale neměl bych nic proti tomu, nechat to normálně 

proběhnout, klidně celé – ono to beztak nebývá zas tak dlouhé. A to právě ti komentátoři docela 

uměli, protože to je něco jiného. Když člověk, který umí anglicky a není profík, má před sebou 

tužku s papírem a probíhá rozhovor neanglicky mluvícího hráče s neanglicky mluvícím 

tazatelem, on se ho pak zeptá na tři věty a on si tam něco tužkou napíše, je to taková pěkná 

kombinace tlumočení/shrnutí a myslím, že dobrý tenisový komentátor je toho vážně schopen. 

A tím, že nechá rozhovor proběhnout předtím a řada lidí mu rozumí, tak bych to viděl jako 

docela legitimní způsob. Já jsem to tak většinou nedělal, protože tam byl ten můj strach z toho, 

že nebudu mít čas, že skončí a oni hodí reklamu. Kdyby hodili jiný zápas, tak to klidně na 

začátku toho jiného zápasu ještě dořeknu. To by nebyl problém, prostě bych první minutu třeba 

i přes tu hru, což tedy lidi nemají rádi – kdybych byl ten komentátor zároveň –, říkal: „Teď 

jsme slyšeli rozhovor s Igou Świątekovou a říkala tohleto, támhleto a tohleto.“ Za mě by to 

nebyl problém a vím, že kolegové komentátoři to tak dělali. A je to vlastně elegantní řešení. 

To, co bylo v tom magazínu, se takhle moc dělat nedalo, protože tam to mělo nějaké segmenty 

a všechno se to muselo odbýt. Bylo to dělané na simultánku, protože celý magazín běžel živě a 

kdykoli se to po tom segmentu mohlo vrátit do studia – a tam už si oni dál povídali. 

Otázka: Tlumočilo se na Eurosportu v tenise ještě něco kromě magazínu a pozápasových 

rozhovorů? 



Odpověď: Asi ne. Pak na základě tohoto magazínu, který je tenisový a stejně nejlepší, a proto 

ho dělají na těch grand slamech dodnes, vyráběli různá podobná studia pro jiné sporty. Měli 

stejná studia, když bylo fotbalové mistrovství světa, a když bylo mistrovství světa v plavání, 

tak občas měli něco takového podobného – nebo atletika. Byli tam nějací komentátoři, bylo to 

na místě, organizoval to celoevropský Eurosport a pozval si tam jednoho bývalého atleta. Ten 

princip byl vlastně úplně stejný – probrali to, co se ten den dělo, a byla to taková montáž, 

kombinace natočených reportáží a živého komentáře s jedním expertem novinářem a jedním 

expertem sportovcem, takže tento formát akorát pak aplikovali na jiné sporty. 

Otázka: Četl jsem, že kromě tenisu komentujete i snooker. Tlumočíte ho? 

Odpověď: Tam je to stejné. Na mistrovství světa bývala také připravená studia. Nejdřív to 

bývalo jen, že byl rozhovor po celém vyhraném turnaji, ale podle mě se to lidem nějak líbí, tak 

pak byl rozhovor s vítězem po zápase. Myslím, že v individuálním sportu to vypadá všechno 

stejně, jen v tom snookeru je to trochu jiné, protože snooker má takového MC, který je uvádí 

do té haly. Snooker je posunutý spíš k šipkám a podobným věcem, je to spíš zábava než sport 

– někdo je vyvolává, když tam přichází, nebo to tak asi je i u bojových sportů –, hráči mají 

různé přezdívky. Tenhle člověk je v hale přítomný a na začátku je vyvolává, jak přichází, lidé 

jim tleskají – tak po skončení zápasu s nimi udělal kratičký rozhovor přímo u toho stolu, nebo 

i dělali velmi krátké rozhovory ještě, než šli k tomu stolu. U té největší akce, mistrovství světa, 

bylo klasické televizní studio. A zase to vypadalo tak, že byl jeden novinář a třeba dva experti 

– jeden třeba aktivní hráč a jeden z minulosti. To bylo už v posledních letech, kdy se tam začal 

víc vysílat snooker, a na to nikdo žádné tlumočníky neobjednával, ať už jsem to komentoval já 

nebo někdo jiný. A to byl tedy masakr, protože ti mluvili přes sebe – snooker jsem komentoval 

já, tak já jsem to jakžtakž dával, pak je tam jedna kolegyně, která tam komentuje doteď – 

mimochodem překladatelka z angličtiny, takže ona umí velmi dobře anglicky, netlumočí, ale 

umí velmi dobře –, a ta říkala, že je to úplně „nedatelný“. A pak tam jsou ostatní komentátoři, 

kteří nemají šanci. Tenhle formát je absolutně nesmyslný. Reálně je pro tři živé tlumočníky, 

kteří by tam měli sedět, každý by si měl vzít jednoho člověka z těch, kteří tam jsou a kteří si 

povídají, často přes sebe, a ne, že tam je jeden netlumočník. Jestli to tak pořád probíhá dál – a 

myslím si, že ano –, tak to je absolutně, jak to vypadat nemá. Ale má to jen jeden jediný důvod, 

proč to tak vypadá, i když to tak vypadat nemá, a to jsou peníze, protože oni nejsou schopni a 

ochotni zaplatit, aby tam přišli tři lidé. Nejsou ani schopni, aby tam přišel jeden, natož aby tam 

přišli tři na půlhodinu. V tomhle je často problém ten, že se neví, kdy to studio začne. Ten 

tenisový magazín byl vždycky po konci zápasu, ale tenisový zápas může trvat různě v rámci 

celého hracího dne. Věděli jsme, že to začne třeba v půl osmé, plus minus pětačtyřicet minut 



na každou stranu, jenže to už z toho najednou vylézá, že by se těm lidem měl zaplatit, dejme 

tomu, půlden, protože ho už mají vyblokovaný, ale to vůbec není reálné. Platit třem 

tlumočníkům půlden pro tu televizi – rozhodně ne tuhle komerční – je úplně mimo. To by byl 

vyšší náklad než na ty komentátory, což vůbec není možné. Takže takovéto věci tam jsou. 

Nechci vůbec spekulovat, já nevím, jaké řešení to má do budoucna. Myslím si, že to má pořád 

tutéž překážku. Eurosport pořád vede tentýž člověk, který před dvanácti nebo patnácti lety 

oslovil studenty na ÚTRL – čili v zásadě by se dalo říct, že je to člověk, který má zájem to 

nějak řešit. Ale vidíte, že po dvanácti letech nějakého vývoje a osvěty to zase ztroskotá na 

penězích. Situace na Eurosportu je úplně takhle banální. Myslím si – a nemůžu to říct 

stoprocentně, protože jsem teď posledních osmnáct měsíců vážně nekoukal na televizi –, že 

Eurosport je dost unikátní v tom, že vůbec něco tlumočí a že tam byly věci, které se musely 

tlumočit. Když teď koukám na O2TV – mám teď před sebou televizní program –, to jsou české 

stanice a vyrábí si své věci. Takže když udělají magazín, je předtočený. Lidé tam jsou, chodilo 

se i na Novu Sport, ale nebylo to živě, ten komentátor dostal dopředu přepis – třeba dvacet A4 

anglicky – a šel na půlhodiny dovnitř, měl tam na to předtím čas, něco si k tomu napsal a 

přemlouval to. Ale nenapadá mě, kde jinde – asi Česká televize, protože ta věci vysílá živě, 

takže tam jsou pozápasové rozhovory, a to většinou obstarávají reportéři na místě. Redakce 

vybere někoho, kdo je toho schopen. Myslím, že letos nebo někdy nedávno se řešilo – myslím, 

že to byla španělština, byl to fotbal –, že v Praze hrál se Slavií Arsenal a Arsenal má španělského 

trenéra. Na pozápasový rozhovor vyslala televize kluka – člověka mezi námi dvěma nebo ve 

vašem věku – a hurá, ten člověk uměl řeči, a dokonce, protože uměl španělsky, si troufl na to, 

že s trenérem Arsenalu mluvil španělsky a potom to shrnul. Zaznamenal jsem na to různé reakce 

– reakce profesionálních tlumočníků byla: „Ježiš, ten to shrnul strašně.“ Paráda, pojďme 

nechválit lidi, že něco umí. Já to vnímám jako malinko problematické v tom smyslu, že když 

on to jako profík není schopen shrnout dobře, tak potom to, že vede rozhovor ve španělštině, a 

ne anglicky, připravuje část českých diváků o to, aby tomu rozhovoru rozuměli v originálním 

znění. Důvodně se domnívám, že fotbalovému rozhovoru po fotbalovém zápase vedenému 

v angličtině budou rozumět desítky procent diváků – vedenému ve španělštině možná jednotky 

procent, ale je to blbost. Španělsky v porovnání s angličtinou neumí nikdo. Takže tohle byla 

věc, která byla z toho našeho profesionálního pohledu vedená zajímavě tím, že tam nebyl 

tlumočník, že to hodili na reportéra, který dokonce prokázal, že umí jazyk toho člověka, se 

kterým se bavil. A ukázalo se, že to je v mnoha ohledech plus a v mnoha je to minus. Neuměl 

to pak dobře hodit do češtiny, protože s ním nejdřív celý rozhovor vedl španělsky a až potom 

ho shrnoval, a když ho celou dobu vedl španělsky, tak mu podle mě nikdo nerozuměl. U 



tlumočení do médií ještě více vzrůstá důležitost toho, co jde ven. I u těch rozhovorů – když to 

strašně přeženu – to, jak dobře přetlumočím otázky do angličtiny, španělštiny, francouzštiny, 

němčiny, nikdo neslyší. To slyší jeden člověk, ten respondent. Ale to, jak dobře tlumočím jeho 

odpovědi, je to, co jde ven. Tady ten reportér udělal vše, co bylo v jeho silách, aby ten rozhovor 

udělal tak příjemný a dobrý pro toho respondenta, jak to jde, což je super, ale ti diváci pak měli 

podle mě dva dobré důvody ke stížnosti. Protože nerozuměli španělštině a ta čeština byla strašně 

pozdě a bylo jí málo. Na té České to řeší, ale tam se netlumočí. Tam jsou tlumočníci jen tehdy, 

když jsou rozhovory ve studiu, když se to ví předem. Jinak všechny pozápasové rozhovory 

obstarávají komentátoři, moderátoři. 

Otázka: Probíhá v médiích příprava komentátorů na to, že jdou tlumočit, a podílel jste se 

na něčem takovém sám? 

Odpověď: Nepodílel. V České příprava probíhá a určitě jsou na to připraveni, určitě to vědí, 

jsou dopředu určení a dlouhodobě to dělají ti stejní. Vím, že to tak je. Teď jsem v Českém 

rozhlase a Česká televize to má taky tak – pozápasové rozhovory po každém zápase dělá Darina 

Vymětalíková, protože je schopná s nimi mluvit. Ne skvěle, ale to je přesně ono – nějakým 

způsobem se dokáže domluvit s Lotyšem. Ta úroveň je nižší, ale to je to, o čem jsme mluvili – 

povídají si spolu dva lidé, kteří nemají angličtinu jako mateřský jazyk, je to o sportu a je to 

těsně po dohrané třetině. To všechno přispívá k tomu, že to je všechno, jen ne umělý rozhovor 

v akademickém prostředí nebo televizním studiu – tak to není. Určitě to nedělají úplně náhodně. 

A ona tam také nedělá nic jiného. Mají tu kapacitu, že to nejde dělat ten člověk, který dvacet 

minut předtím komentoval třetinu. To mi přijde super, protože tam nejde člověk, který je úplně 

vymluvený, vystresovaný a běží po schodech dolů za tím hráčem. Je tam někdo jiný, který tam 

celou dobu stojí, třeba se s tím klukem dopředu domluvil, ať se tam u něj zastaví. Jak konkrétně 

se připravují, to nevím, nikdy jsem pro ně nic takového nedělal. Myslím si, že se připravují 

z toho titulu, že rozumí tomu sportu, anglicky jakžtakž umí – a pak děj se vůle Boží. 

Otázka: Ještě asi poslední otázka. Mluvili jsme o Eurosportu, České televizi, ale Vy jste 

zmiňoval i fotbalovou tiskovou konferenci – tlumočíte to také? Nebo tlumočíte i něco takto 

mimo televizní stanice? 

Odpověď: Tiskovek jsem moc nedělal, ty dělá někdo jiný, ale ty jsou asi nejblíž klasickému 

tlumočení. Bral bych je tak, že odpadají mnohé výtky, které k tlumočení sportu mám 

z technického a organizačního pohledu, protože ať už je to tiskovka, kde člověk sedí u stolečku 

s nimi, novinář se ptá a člověk to trenérovi nebo hráčovi přetlumočí konsekutivně – tam to bývá 

prostě konsekutiva, a na tom bych neviděl nic zvláštního. Všechno je profi, všechno je dobře 



nazvučené, protože se všichni potřebují dobře slyšet. Tam je jediný rozdíl, že to není simultánní. 

Jsou samozřejmě sportovní akce, že jsou lidi na pódiu, člověk je v kabině a novináři třeba mají 

sluchátka, ale většinou to tak nebývá. Většinou tu kabinu nechce nikdo zařizovat, protože ty 

tiskovky nebývají dlouhé, takže když to trvá dvacet minut a zvládne to jeden člověk, tak je pro 

všechny příjemnější, když je ten tlumočník jen vedle nich. 

Otázka: Pravidelně tlumočíte sporty jinde než na České televizi nebo (jako dříve) na 

Eurosportu? 

Odpověď: Teď ne, teď nemůžu říct, že bych pravidelně něco tlumočil. Ale ono je těžké se 

k tomu vůbec nějak vyjadřovat. Nikdy jsem nemohl říct, že jsem to dělal pravidelně, dokonce 

ani když jsem tam chodil každý den. Jakmile s nikým nemám žádný právní vztah, tak mi přijde 

hloupé říkat, že něco dělám. Třeba tam chodím, to je hezké, ale tím, že je to všechno na té bázi, 

že je člověk na volné noze a poptávají ho jako člověka zvenku, bych řekl, že chodím tlumočit 

na ČT sport. Protože jsou trochu zvlášť, tak – jako na Hyde Parku mají telefon na Dana, nebo 

už na něj ani nemají telefon a rovnou mu píšou – na ČT sport píšou mně. Jsou trochu stranou a 

vědí, že mě ten sport zajímá a že to udělám dobře, tak mi dají vědět, když něco chtějí. Ale oni 

toho zas tak moc nechtějí – to fakt musí být, že někdo tu třeba je a přijde do studia, to je jednou 

dvakrát do měsíce, je toho vážně málo. 

Otázka: To je nějaký krátký rozhovor s reportérem? 

Odpověď: Patnáct, dvacet minut. Někdo je ve studiu, sedí tam pan Dusík nebo někdo jiný, 

někdo přijede do Prahy na atletický mítink, tak ho tam vezmou v rámci propagace toho 

sportovce i té akce. Jde udělat jeden větší rozhovor pro nějaké médium a zpravidla si vyberou 

Českou televizi nebo Český rozhlas. Většinou jdou sem, občas se stane, že někdo jde třeba 

k Lucii Výborné do Radiožurnálu, ale tam těch sportovců moc nebývá, i když ona má sport 

ráda. 

Otázka: Úplně poslední otázka – ve studiu ČT sport tlumočení funguje jak? Je to 

konsekutivní, simultánní nebo kombinace všeho možného? 

Odpověď: Na ČT sport je to normálně simultánní, úplně klasická věc, jenom to zpravidla bývá 

předtočené, ale jinak předtočené – my to točíme živě, ale oni to zároveň nevysílají. To je stejný 

důvod, proč se Hyde Parky nejedou živě, protože oni tam toho člověka většinou nechtějí cpát 

na jeden specifický čas. Domluví se s ním, kdy on má čas, já tam přijdu, on tam přijde, 

moderátor tam je, uděláme rozhovor. Čistě teoreticky – kdybych to strašlivě pokazil nebo se 

stala nějaká technická chyba, tak to můžeme vrátit a zeptat se znovu, ale v praxi se to nedělá. 



Jenom se to celé natočí a oni to odvysílají za tři hodiny nebo za dva dny. Ale je to úplně klasická 

simultánka v normálním studiu bez ničeho zajímavého. 

Otázka: Chci Vám mockrát poděkovat za rozhovor, dám se do přepisu a co nejdřív Vám 

ho pošlu k autorizaci. 

Odpověď: Nemáte zač. Mějte se, nashle.  



Příloha č. 4 – Rozhovor s Michalem Šímou (11. 6. 2021, ZOOM, 44 minut) 

Otázka: Dobrý den, na úvod Vám chci moc poděkovat, že jste si udělal čas na tento 

rozhovor. 

Odpověď: Zdravím vás a s čerstvou zkušeností ze včerejšího překladu semifinále Krejčíkové 

na Roland Garros se do toho můžeme pustit. 

Otázka: Rovnou jste zmínil svou čerstvou zkušenost – mohl byste mi o tom tlumočení po 

zápasu Krejčíkové trochu poreferovat? Co jste tlumočil a jak to vypadalo? 

Odpověď: Tlumočení u nás většinou vypadá buď jako tlumočení pozápasového nebo 

pozávodního rozhovoru, který probíhá často v angličtině, nebo, pokud probíhá v jiných 

jazycích, je ještě tlumočen do angličtiny, z níž my to tlumočíme do češtiny, třeba v případě 

španělských, francouzských rozhovorů. Dále se tlumočí studio The Cube, což je studio 

s bývalou světovou jedničkou Matsem Wilanderem a Barbarou Schettovou – to je třeba 

půlhodinový program, kde se mluví o nadcházejících zápasech, uplynulých zápasech, a i tohle 

komentátor na Eurosportu divákům překládá do češtiny. 

Otázka: Včera jste tedy tlumočil pozápasový rozhovor s Krejčíkovou, chápu to správně? 

Odpověď: Krejčíková na kurtu řekla dvě odpovědi, byl to rozhovor, který vedla Marion 

Bartoliová, takže se překládalo tohle, plus potom to půlhodinové studio. 

Otázka: A u toho rozhovoru, když tam byla Krejčíková a Bartoliová, to funguje tak, že 

ho necháte nejdřív zaznít a pak ho přetlumočíte a shrnete, nebo ho tlumočíte už v průběhu 

konverzace? 

Odpověď: Já to tlumočím většinou v průběhu konverzace, pokud člověk neví, že bude mít po 

skončení kratšího rozhovoru čas na sumarizaci, což v těchto případech často nebývá, protože 

následuje hned studio. Teoreticky by bylo možné využít čas, kdy to Bartoliová překládá 

francouzskému publiku z angličtiny do francouzštiny, ale už to většinou člověk překládá 

rovnou simultánně – stejně tak se to studio překládá přímo simultánně. 

Otázka: U studia – pokud se dobře pamatuji – je Mats Wilander a bývá tam i více lidí. 

Děláte to sám? 

Odpověď: Většinou to dělám sám. Někdy na to jsme třeba dva, ale většinu těchhle studií děláme 

v jednom, ať už je tam Mats Wilander nebo Barbara Schettová, včera jsem tam měl ještě třeba 

Chris Evertovou anebo tam přišla na rozhovor právě Krejčíková – to jsou všechno věci, které 



jsem dělal sám. Což je mnohdy jednodušší než to dělat ve dvojici, protože člověk ten překlad 

dělá s určitým zpožděním, zároveň se snaží vnímat, co je řečeno. A když tam je někdo do páru, 

tak si sice člověk trošku oddechne, ale zároveň ho ruší řeč toho druhého – někdy nechytí začátek 

otázky nebo odpovědi, kterou má přeložit, a těžko se pak do toho dostává. 

Otázka: Takže Vám se vlastně paradoxně dělá lépe, když tlumočíte více lidí i sám, než 

když tam máte komentátora, který to tlumočí s Vámi? 

Odpověď: Ano. Možná je to i kvůli nastavení zvuku, možná by se dalo něco i udělat, ale 

v rychlosti přímého přenosu přehazovat tříminutovou nebo pětiminutovou sekvenci, kdy je těch 

hostů najednou víc, asi není v silách našeho zvukového pracoviště. S kolegy jsem se shodl, že 

často ta práce v jednom je vlastně jednodušší – i proto, že člověk ví, co chce říct, může to doříct 

a může někdy využít čas na, abych tak řekl, dodání vlastní myšlenky nebo vysvětlení, protože 

chápe ten kontext, ve kterém to třeba ten Wilander říká vzhledem k tomu zápasu, který jsem 

třeba včera sám komentoval. Tudíž v té situaci to můžu divákům říct tak, aby to pro ně 

pochopitelnější, než kdybych přesně přeložil toho Wilandera, jestli mi rozumíte. 

Otázka: Dostali jsme se tedy k Vaší strategii, jak k tomu přistupujete, když máte tlumočit. 

Znamená to, že ne vždy tlumočíte, řekněme, slovo od slova, ale snažíte se pochopit, o čem 

Mats mluví, a pak to svými slovy vykládat českému divákovi? 

Odpověď: Je to určitá kombinace obojího, záleží také na tom, koho překládáte. Mats Wilander 

je na Eurosportu už několik let, člověk ho dělá už třeba šest let, takže si zvykl na jeho angličtinu 

a na to, jakým způsobem mluví. Navíc je to Švéd, tudíž angličtina je pěkně zřetelná, nemluví 

nijak extra rychle, a tím pádem to občas člověk může překládat slovo od slova. Nejsme ale 

profesionální tlumočníci, takže to v některých situacích úplně nezvládneme – a v tu chvíli buď 

použijeme vlastní interpretaci, třeba souhrn toho, o čem on mluví, a není to přímo slovo od 

slova. Ale snažíme se vždycky pochytit smysl toho, o čem on mluví. 

Otázka: Když tlumočíte studio o více účastnících sám, jak řešíte třeba náhlé střídání? 

Protože když je to komunikace, může se stát, že do toho někdo vpadne dvěma slovy a pak 

zase naváže Mats. 

Odpověď: Tyhle přestřelky a vtípky jsou pro nás vlastně neřešitelné. V tu chvíli to buď 

necháme v originále nebo část těch replik víceméně vynecháváme, protože bychom to nestihli. 

Snažíme se zároveň směrem k centrále upozorňovat na to, že to vlastně nemůžeme divákům 

předat v našem jazyce – to se týkalo třeba toho, když byl ve studiu McEnroe, tak to nabíralo 

rychlé obrátky, je tam ta americká angličtina, do toho občas jeho slang a narážky, které by se 



bez kontextu těžko daly přeložit. Takže v takové chvíli na to rezignujeme. Často když je to do 

humoru, tak si myslím, že to ani nevadí, že se divák zasměje spíš té atmosféře než tomu dvou, 

tříslovnému vtipu, který tam někdo řekne. 

Otázka: Teď bych se možná zeptal obecněji – zaprvé jak tak dlouho už pro Eurosport 

kromě komentování tlumočíte? 

Odpověď: Vždycky se ty rozhovory po zápasech dělaly. Vzpomínám si, že jsem komentoval 

na US Open loučení Agassiho, teď bych si nevybavil, který je to rok. To mohl být rok tak 2006. 

To už je hodně let, ale spád to nabralo s angažováním Wilandera a vytvořením studia Game, 

Schett and Mats, ale to už také bude skoro k deseti letům. Ono to rychle letí, tak bych si troufl 

říct, že ta studia tu máme opravdu už tak dlouho. 

Otázka: Zmiňoval jste, jakým způsobem k tlumočení přistupujete a jak si poradíte 

v krizových situacích. Máte na tlumočení nějakou přípravu? Prošel jste něčím, co Vám 

poskytlo zdroje, jak s tlumočením zacházet, jak se chovat v konkrétních situacích a tak 

podobně? 

Odpověď: Jako vedoucí redakce jsem před lety angažoval tlumočníky z univerzity, což byli asi 

čtyři nebo pět lidí, kteří studovali tlumočení. Využili jsme je pro to studio, které pro nás, 

komentátory, bylo tehdy hodně těžko uchopitelné. Čili koukali jsme jim trochu pod ruce, 

spolupracovali jsme s nimi v tom smyslu, že oni například tlumočili přímou řeč Wilandera a 

my jsme do toho vkládali náš komentář u souhrnu zápasů nebo u věcí, které byly naskriptované. 

Člověk trochu pochytil jejich práci i tím, že jsme si s nimi povídali. Odchytili jsme také ten fígl, 

že si člověk stáhne svůj hlas, aby se neslyšel, tak jsou věci, které jsme si předali s nimi. Ale 

nějaké speciální školení jsme na to neměli a myslím si, že je to spíš postupný vývoj, protože 

tenhle formát se taky nějak vyvíjel. A nakonec jsme ty tlumočníky přestali využívat a mám 

dojem, že jsme se sice nedostali na jejich úroveň, ale troufl bych si říct, že přetlumočíme 

osmdesát procent toho, co se tam děje. Třeba včera jsem z toho měl docela dobrý pocit, že se 

mi povedlo postihnout 85–90 % toho, o čem byla řeč. U nás je důležité – ještě bych zmínil –, 

že pokud člověk překládá právě něco, co se týká jeho zápasu, který komentoval, tak si může 

pomoci i v situaci, kdy by se úplně ztratil a neví, o čem je řeč. Jsou vlastně tři možnosti: buď 

ví, o čem je řeč, a přeloží to, nebo ví, o čem je řeč, a nechytí část odpovědi – čili může navázat 

nějakou svojí myšlenkou, ať už ji přizná nebo nepřizná –, nebo ještě je taková podkategorie, 

kdy často víte, co třeba konkrétně ten Wilander chce říct, protože to v tom zápase bylo důležité, 

takže to můžete říct vy za sebe, protože ten tenis zase není tak složitý. Asi si tam není potřeba 

hrát na slovíčka, jako kdyby člověk špatně přeložil nějakou politickou deklaraci nebo politický 



projev. A třetí věc, když to vůbec nechytíte, člověk, aby to nenechával úplně v originále, tak 

tam někdy jako výplň pro zachování rytmu dodá nějakou svou vlastní myšlenku. Čili už to 

v tom případě není úplně tlumočení jako takové. A ve formátu studia The Cube, jak to máme 

teď, se přechází mezi různými formáty – naskriptovaný rozhovor nebo reportáž, souhrn zápasu, 

rozhovor o zápase, rozhovor s hráčem – a tak se to přelévá, že se to dá tímhle způsobem využít. 

Samozřejmě máme pravidlo, že by tam člověk neměl úplně říkat svoje věci. To znamená, že 

když někdo vůbec nerozumí, tak má za úkol to nechat v originále, aby si to poslechli ti, kdo 

anglicky umí. Buď pak podá souhrn, a když nemá čas, tak to v originále nechá – kolikrát se 

nám to stane právě u rozhovorů ve španělštině nebo ve francouzštině, kde nenaběhne ten 

tlumočník v redakci v centrále, a v tom případě tam člověk stejně nechá rozhovor v originále, 

než aby říkal něco svého přes to, to neděláme. Včera se mi to zrovna stalo v jedné sekvenci 

patnácti sekund, že jsem tam úplně nerozuměl, tak tenhle kousíček nechám dojet a soustředím 

se zase na další otázky, další odpovědi. 

Otázka: Není to tedy tak, že byste se snažil za každou cenu dohnat odpověď, kde jste 

nerozuměl, ale necháte to být a pak zase navážete? 

Odpověď: Je to tak, nechá to člověk být. Myslím, že stejným způsobem pracujeme všichni. 

Tím, že nejsme úplně vycvičení profesionální tlumočníci, tak kdybychom honili každou větu, 

každé slovo, tak už bychom ten rytmus nikdy nedohnali. Pro nás je důležité se chytit – a v tu 

chvíli jet od nuly znovu. 

Otázka: Pokud tomu rozumím správně, teď už tlumočníky na Eurosportu neangažujete 

a všechno to dělají komentátoři/redaktoři. 

Odpověď: Je to tak. Tlumočení máme ve větší míře v tenise, kde si myslím, že to máme dobře 

zvládnuto. Pak ve snookeru – to jsem vám chtěl nabídnout, kdybyste potřeboval ještě někoho, 

zkusit jednu naši komentátorku oslovit. Snookerová studia jsou totiž o dost obtížnější než ta 

tenisová, už jenom tím, že je dělá anglická redakce a jsou tam Angličani a Skotové. Pak občas 

děláme prezentaci cyklistických závodů, to dělají kluci taky sami, anebo když je třeba losování 

Ligy mistrů a předávání Zlatých míčů ve fotbale – to také překládají přímo komentátoři. Někdy 

máme naskriptovaný rozhovor, ale člověk si ho nestihne stáhnout ze serveru, protože 

komentujete zápas, zahlásí vám, že za minutu bude rozhovor, který máte možnost si stáhnout, 

ale během komentování to nestihnete, takže člověk tlumočí i naskriptované věci. 



Otázka: Snooker bych pak určitě ocenil, to propojení s kolegyní. Vždycky je to tedy tak, 

že komentátor „odkomentuje“ akci a pak pozápasový rozhovor ještě také dělá sám, jako 

tomu bylo ve Vašem případě s Krejčíkovou? 

Odpověď: Jde o to, kdy se střídáte, protože v tenise může dojít ke střídání v půlce zápasu nebo 

před posledním setem. A co se týče studií, většinou se snažíme, aby si ten komentátor dojel to, 

co se ho týká, protože to je pro něj snazší, než kdybych tam přišel a měl dělat rozhovor a potom 

studio o tom zápase. Tudíž včera jsme se s kolegou střídali v půlce studia během přestávky, 

protože jsme věděli, že půlka studia bude k proběhnuvšímu zápasu, který komentoval on, a 

druhá půlka že už bude směřovat spíš k následujícímu zápasu – to byl můj. Takže jsme se 

střídali víceméně v půlce studia, aby si každý udělal to, co se týká toho jeho utkání, na které se 

připravoval. 

Otázka: Co byste řekl, že Vám při tlumočení nejvíce pomáhá, abyste to udělal tak, jak si 

představujete? Pochopil jsem, že zaprvé je to znalost tématu i konkrétního zápasu, o 

kterém se baví, je tam ještě něco, co Vám pomůže? 

Odpověď: Ani si nemyslím, že by tam bylo něco, co je v mých silách ovlivnit. Kvalitu určitě 

ovlivňuje ten, kdo přímo mluví v originále – takže Wilandera člověk přeloží snáz než 

snookerové experty –, a také to, jak se člověk vyspí. To je věc, která se neovlivní, někdy to 

člověku jde a někdy ne. Ale myslím si, že s tou praxí, kterou člověk nasbírá v průběhu toho 

turnaje a v průběhu let, pomáhají i zkušenosti. 

Otázka: Znáte tenis, dlouho ho komentujete, a tak se Vám snáze tlumočí. 

Odpověď: A člověk má zkušenost s tlumočením, takže víceméně nepanikaří, když mu něco 

uteče, nepřijde mu už tak dlouhá chvíle, kdy tam nic neříká, a už se mu to stává méně a méně. 

Otázka: Říkal jste, že kvalitu Vašeho výkonu může ovlivnit něco, co neovlivníte Vy sám, 

třeba kvalita řečníka, kterého tlumočíte. Jak byste ohodnotil to, když musíte tlumočit ještě 

z někoho jiného – dejme tomu, že je projev ve španělštině a tlumočí ho někdo 

(tlumočník/komentátor) ve francouzské redakci do angličtiny? 

Odpověď: Jednak je tam nepříjemná přítomnost více zvuků, což už teď umíme ovlivnit, protože 

máme už přes rok modernější vybavení. Jsme schopni si do sluchátek pouštět jednotlivé stopy. 

Ale ještě před dvěma lety, když jste překládal ze španělštiny, slyšel jste španělštinu, angličtinu 

od tlumočníka, angličtinu od komentátora, kterou většinou slyšíme také, a pak do toho ještě 

člověk mluvil sám. To je teď už jednodušší, teď si můžu víceméně stáhnout originální 

španělštinu a slyšet jen angličtinu. To se dělá samozřejmě lépe, protože ten, kdo překládá do té 



angličtiny – to už člověk slyší –, nepřeloží všechno, což znamená, že to jsou jednodušší věty, a 

tím spíš je člověk přeloží. Ale zároveň vnímám, že se ten obsah ztrácí, mám pocit, že to, co pak 

leze česky, už nemůže být rovno originálu – už jenom počtem slov. Vidíte, že je tam určité 

zpoždění tlumočníka, který často nepřekládá tak rychle, jako bych překládal přímo já z té 

angličtiny online, ale že jede s určitým zpožděním rychlých sumarizací, takže podle mě se pak 

z toho originálu nějaká část ztrácí. 

Otázka: Není pak problém, že dochází k velkému zpoždění, kdy vysíláte originální 

rozhovor, Vy posloucháte tlumočení prostředníka a pak tlumočíte sám? Dá se nějak 

ovlivnit to, aby to bylo alespoň trochu souběžné? 

Odpověď: Jak myslíte, „souběžné“? 

Otázka: Jestli nedochází k velkému zpoždění, když divák vidí originální rozhovor na 

obrazovce, Vy v tu chvíli posloucháte tlumočení a teprve pak tlumočíte sám – jestli pak 

nedochází k tomu, že někdo tam něco řekne a Vy to pak řeknete až o deset vteřin později. 

Odpověď: To asi ano, ale nemyslím si, že by to mělo někomu vadit. Asi není účelem, aby se 

divák dozvěděl přesně za sekundu, co kdo řekl, ale aby se dozvěděl, co bylo řečeno, a to 

proběhne. 

Otázka: Připadá Vám tlumočení zásadně náročnější než komentování nebo snazší – mohl 

byste tyto aktivity nějak srovnat? 

Odpověď: Přijde mi to daleko náročnější, protože při komentování si až na výjimky volíte svůj 

vlastní rytmus, zatímco při tlumočení je to opravdu víceméně ve stresu. Mě osobně dost baví ta 

studia – hlavně ta tenisová –, tak si je docela užívám, protože pak má člověk pocit, že mu to 

docela jde. Je to dobře poskládaný pořad, jsou tam zajímavé věci. Je to určitě náročnější. Po 

půlhodině tohohle studia si myslím, že ze sebe člověk vydá tolik energie jako třeba za hodinu 

a půl normálního komentování – tím spíš, když jde o tenis, kde do výměn víceméně nemluvíte, 

takže si ten projev můžete připravit. Zase jsou jiné sporty – když třeba komentuji biatlon –, 

které jsou na pozornost náročné v tom ohledu, že musím sledovat, co je na obrazovce, live 

timing, abych pochytil různé souběžné příběhy na trati a nějak z toho vytvořil linku pro diváka. 

V tomhle ohledu tam zas tak veliký energetický rozdíl není, ale jinak si myslím, že oproti 

komentování to náročnější je. 

Otázka: Říkal jste, že když člověk tlumočí, je ve stresu. Dovedl byste říct, co Vás na 

tlumočení stresuje, čím je to způsobeno? 



Odpověď: Myslím si, že je to pozornost, kterou člověk musí rozdělit mezi to, co poslouchá, a 

to, co říká. Na to asi mozek není úplně vybaven. Já jsem třeba tímhle způsobem asi dvakrát 

tlumočil i z češtiny. Potřebovali jsme dát jiný hlas na pořad, který už přede mnou namluvil 

někdo jiný – byl to kolega, jeho hlas neměl být ve výsledném pořadu, ale dělal zpracování a byl 

na akci. A abychom si ušetřili čas – než abychom si předávali poznatky –, tak ten pořad namluvil 

a já jsem ho pak přemlouval. Pouštěl jsem si ho do uší s předstihem asi dvou, tří sekund a to, 

co říkal on, jsem říkal já, skoro slovo od slova. Takže jsem si to vyzkoušel a byla to náročná 

práce, přestože to bylo v češtině, protože ta koncentrace na to, aby ten váš projev byl k světu, 

se neslučuje s tím, abyste ještě něco vnímal. Souvisí to podle mě i s tím, že jako komentátor 

vidíte na obrazovce daleko méně věcí než divák, takže se koncentrujete na projev, přemýšlíte, 

co říct, hledáte třeba někde něco ve statistice – ale i kdybyste nic nehledal a jen se na ten tenis 

díval a zároveň komentoval, tak vám něco uteče, protože mozek na to podle mě není stavěný. 

Takže ten stres podle mě pramení hlavně z toho, že člověk musí půl hodiny v kuse neustále 

vnímat a zároveň mluvit – a myslím si, že tohle soustředění a tahle zátěž na mozkovou kapacitu 

vytváří stres. 

Otázka: Co se s Vaším tlumočením většinou dělá? Když tlumočíte studio nebo děláte 

rozhovory, chápu, že je to normální tlumočení živě ve vysílání. Stává se, že tlumočíte třeba 

něco předtočeného, že se to může třeba i dolaďovat zpětně? 

Odpověď: Na Eurosportu ne, tam je to všechno živě, i když je to záznam, i když je to pořad, i 

když je to nějaký „střihák“ předem připravený, člověk si ho třeba může pustit dopředu, ale 

potom má jeden pokus. 

Otázka: Teď ještě zpět k nerodilým mluvčím, které jsme již zmínili u tlumočníků – 

tlumočíte hodně často lidi, kteří mluví anglicky, ale nejsou to Britové, Američané, 

Kanaďané nebo Australané? 

Odpověď: Určitě, je to velice běžné – asi s výjimkou Rusů, kteří skoro nikdy nemluví jinak než 

rusky, jsou to vlastně všichni zahraniční sportovci. Eurosport někdy využívá toho, že má 

španělské, francouzské experty – to znamená, že když budete zpovídat na kurtu Rafaela Nadala, 

můžete ho vyzpovídat anglicky nebo tam poslat Španěla a věřit, že v té španělštině z toho 

vznikne hezčí obsah, protože to bude příjemnější, bude to v jeho mateřštině, vznikne tam nějaké 

pouto třeba už tím, že to bude třeba bývalý španělský hráč. Tak v této situaci se využívá původní 

jazyk anebo když ten člověk anglicky neumí. Ale kdybych to odhadl procentuálně, tak si 

myslím, že devadesát procent rozhovorů je anglicky a zastoupení Angličanů odpovídá 

zastoupení ve světě. 



Otázka: Považujete tlumočení někoho, jehož mateřským jazykem není angličtina, za těžší 

nebo lehčí? 

Odpověď: Většinou to považuji za snazší až na výjimky, kdy někdo má angličtinu tak 

poznamenanou svým jazykem, že není úplně rozumět, protože je to jednodušší větná stavba, 

menší slovní zásoba – a tím pádem jednodušší na překlad. 

Otázka: Ještě bych se zeptal k tomu, jak jste říkal, že se za Nadalem může poslat bývalý 

španělský tenista, aby rozhovor byl celkově kvalitnější – dá se kvalita rozhovoru zachovat, 

když má třeba tlumočník ze španělštiny do angličtiny mezery? Lze původní rozhovor 

v jeho bohatosti plně zprostředkovat? 

Odpověď: V tomhle jsem narážel spíš na to, že tam vezmete třeba Corretju, bývalého hráče, on 

s ním udělá na kurtu rozhovor a pak ho reprodukuje do angličtiny on sám. Tu angličtinu ovládá 

a to znamená, že v tu chvíli řekne vše podstatné a možná odfiltruje nějaké věci, které sám jako 

už redaktor, ale i hráč nepovažuje za důležité, a naopak bude akcentovat to, co mu přijde 

zajímavé. 

Otázka: Měl bych ještě dotaz, zda se u Vás v redakci řeší zpětná vazba ke tlumočení. 

Rozebírá se tlumočení, komentuje, přemýšlí se o něm? 

Odpověď: Já jako vedoucí redakce se snažím sledovat, jak tlumočení probíhá, a protože 

v redakci jsem a často jsme i v kabině ve dvojici, když si předáváme práci, nebo o tom mluvíme 

ex post, tak si tu zpětnou vazbu dáváme mezi sebou. A je pravda, že třeba od diváků nám žádná 

zpětná vazba nechodí. Dnes už si někdo může přepnout na originální verzi anglickou – 

v Eurosport Playeru –, takže možná jestli někdo umí anglicky, tak to tak pro ty rozhovory dělá. 

Dělám to tak někdy i já, když mě zajímá, co bude řečeno k zápasu, který jsem sledoval, nebo 

budu dělat toho hráče v dalším kole, takže si radši pustím originál než náš český překlad. Ale 

zároveň, že by nám nějací diváci psali, to nemáme. Myslím si, že úroveň angličtiny u nás ještě 

asi není na takové úrovni, jaká by měla být, a možná v té naší cílové skupině je to ještě 

markantnější, takže tam je pak znát, že divák by asi ani nerozpoznal, jestli je to dobrý překlad 

nebo horší. 

Otázka: Podle čeho vlastně vybíráte komentátory, kteří budou tlumočit? Nebo to děláte 

všichni? 

Odpověď: Za úkol to máme všichni. Všichni umí anglicky a už máme štáb tak zkušený, že sice 

ne každý to zvládá úplně na stejné úrovni, ale každý překlad zvládne udělat. Takže to nehraje 

nějakou roli při nasazování komentátorů na přenos. I když je pravda, že čas od času, třeba když 



rozděluji, kdo bude co dělat při grand slamech – ta studia jsou třeba nahodile po zápasech, ale 

u některých grand slamů jsou přímo pevně dané časy, že třeba vždycky na konci dne bude 

nejdelší studio –, v tu chvíli se snažím poslední přenosy dávat zkušenějším komentátorům, 

protože vím, že budou zvládat i tlumočení v delších stopážích. 

Otázka: Slyšel jsem, že když komentujete pro Eurosport, můžete si do sluchátek při 

komentáři pustit britský komentář. Pracujete s tím nějak? Berete si z nich někdy 

informace, že by se to podobalo tlumočení, nebo to vypínáte, protože Vás to ruší? 

Odpověď: Je to individuální. Někdo to vypíná, ale myslím, že nikdo to přímo cíleně nepřekládá. 

Ale jsou situace, kdy to využijete pro tlumočení, například když nevíte, co se stalo, protože 

britský komentátor je na místě, vy ne, je reklamní přestávka, kdy se něco přihodí, pak se to řeší 

a britský komentátor o tom mluví, protože to viděl, a vy jste to z Prahy neviděl. Takže v tu 

chvíli překládáte, co se tam děje – není to tlumočení slovo od slova, ale využijete to. Pak jsou 

momenty, kdy vám něco uteče, třeba v zápase ne kvůli reklamní přestávce, ale že se zrovna 

kouknete jinam. V biatlonu se mi to třeba stává v situaci, kdy někdo spadne na trati, protože to 

bývá mžik. Hledáte pořadí na střelbě, v tu chvíli vám v obraze někdo spadne, vy to 

nepostřehnete a během toho přenosu můžete začít mluvit o tom, že přichází ztráta sil a strašný 

výkonnostní propad, a přitom to byl pád na trati. Takže pokud tohle zaznamená kolega Brit, tak 

to člověk využije. Mně to také pomohlo v poslechu, že jsem si za tu dobu zlepšil anglický 

poslech, a jednak ve sportech, jako je tenis, snooker, jsou komentátoři na dobré úrovni – i v tom 

biatlonu je spolukomentátorem bývalý závodník. Jsou to informace, které člověk využije, a od 

začátku se s tím počítá, že je to dohnání deficitu, že nemůžeme komentovat z místa. Ale jsou 

třeba i momenty, kdy si cíleně komentář vypnu, aby mě neovlivňoval. Je fakt, že jak ty slyšíte 

nápady, člověk to bere ze vzduchu spíš jako inspiraci – slyšíte tohle, tamto a už přemítá, hledá 

si k tomu třeba další souvislosti ve statistikách a dá pak do placu ještě lepší myšlenku, než byla 

ta původní. V tom nám ten anglický komentář pomáhá. 

Otázka: To je zajímavé, říkal jste, že u tlumočení Vám připadá nejnáročnější to, jak 

musíte dělit pozornost na to, co říkáte a co posloucháte, ale tady mi připadá, že u 

komentování musíte dělit pozornost snad ještě více. 

Odpověď: Rozdíl je hlavně v tom, že jsou to krátké úseky. Nejedu půlhodiny v kuse nebo – 

v tom rozhovoru – pět minut v kuse. On něco řekne a já to nemusím říct v tu chvíli, můžu to 

říct kdykoli. Jsou situace, kdy to je přímo na tu konkrétní sekundu. A zadruhé – člověk je 

kolikrát ani nevnímá, když sám něco říká. Takže to spíš potvrzuje to, co jsem si myslel, že když 



má člověk svou vlastní myšlenku a mluví, v tu chvíli odblokuje, neposlouchá a nevnímá to, co 

říká ten britský komentátor. 

Otázka: Za mě je to vše, mockrát Vám děkuji, že jste si udělal čas na tento rozhovor, 

v nejbližších dnech Vám pošlu přepis k autorizaci. 

Odpověď: Budu se těšit a ať vám to jde. Na shledanou. 

  



Příloha č. 5 – Rozhovor s Mgr. Martinem Nejedlým (15. 6. 2021, ZOOM, 36 

minut) 

Otázka: Na začátek bych na Vás měl jednu obecnější otázku – a ještě jednu poznámku. 

Říkal jste, že se sportovnímu tlumočení nevěnujete tolik jako obecně mediálnímu, takže 

pokud by Vás konkrétně nenapadal aspekt sportovního tlumočení, můžeme to vztáhnout 

obecně k tomu mediálnímu. 

Odpověď: Tady se asi nabízí, že když tlumočíte na kanálu ČT sport, tak na rozdíl od jiných 

věcí, kde třeba nemáte možnost si projev nastudovat předem, je úplně evidentní, že když se 

komentuje zápas ex post, nejdříve to musíte vidět. Potom se většinou respondenti vyjadřují 

k tomu, co proběhlo během zápasu, utkání apod. – běžně jde tlumočník tlumočit simultánně 

pronášený projev, takže tam je výhoda, že aspoň víte, o čem se bude hovořit. 

Otázka: Chtěl jsem začít obecnější otázkou – jestli Vás studium tlumočnictví připravilo 

na tlumočení v médiích, a pokud byste našel vztah ke sportovnímu tlumočení, jestli Vás 

studium připravilo i na to. 

Odpověď: Popravdě řečeno si myslím, že v době, kdy jsem dokončoval svá studia, mediální 

tlumočení ještě nebylo úplně rozšířené. Většinou jsme vycházeli pouze z toho, co jsme byli 

schopni slyšet od starších kolegů, takže člověk spíš měl určitou představu, jak to vypadá, jak 

by to mohlo probíhat, a hlavně jak by to mělo vypadat na základě toho, co produkovali starší 

kolegové. Ale že bychom měli vysloveně nějaký seminář, nebo vůbec studijní program, který 

by se na katedře věnoval mediálnímu tlumočení, to jsme neměli. 

Otázka: Takže Vás připravily zkušenosti starších kolegů a potom vlastní praxe? 

Odpověď: Víceméně vlastní praxe a teprve potom, když máte odtlumočeno x let, tak můžete jít 

do médií. Je prostě potřeba si osvojit tlumočnické návyky, které si získáte nejprve v běžné praxi. 

Praxe je zásadní proto, abyste získal přehled – nejen z hlediska matérie, jako je tlumočení, 

tlumočnické techniky a tlumočnická teorie, ale konkrétně přehled obecný a přehled získávaný 

na konferencích, během seminářů a v reálných situacích, během interakce s lidmi – to je to, co 

vás pak na mediální tlumočení připraví asi nejlépe. 

Otázka: Zmínil jste konference a to, že Vás praxe na konferencích může na tlumočení 

připravit. Napadá Vás, čím se tlumočení pro média, potažmo i sportovní tlumočení, liší 

od tradičního tlumočení konferenčního? 



Odpověď: Rozhodně. Liší se tím, že má daleko větší dosah, i když vy reálně své posluchače 

nevidíte. Znamená to, že když jdete na konferenci nebo předstupujete před určitou skupinu, kde 

tlumočíte například děkovné projevy nebo zahájení, vidíte reakce okamžitě. Jinak řečeno – máte 

interakci se zadavateli, pořadateli, klienty, kteří vás mohli předem nějakým způsobem 

instruovat, kdežto když – a já hovořím ze zkušenosti tlumočníka pro kanál ČT24 – jdete do 

ostré akce, příprava je velice často ochuzena o fázi komunikace s klientem. Takže když jste 

někde na konferenci, většinou se na to připravujete na základě prezentací, písemných podkladů, 

můžete si třeba i konkrétně vyžádat nějaká kolokviální řešení, která se využívají v té či oné 

společnosti či firmě, ale když tlumočíte do médií, tak tohle odpadá. Tam jste sám za sebe. Když 

děláte pro redakci Vědy, můžete konzultovat, jak něčemu říkají oni, jestli mají nějaký úzus, 

popřípadě můžete zavést nějaký úzus vy. Ale jak jsem říkal, má to daleko větší dosah, dopad, 

což znamená, že program, který tlumočíte, sleduje daleko víc diváků – klientů –, než když jste 

na konferenci pro padesát lidí. 

Otázka: A jaký dopad má toto na Vás jako na tlumočníka? Jednak tlumočíte mnohem 

většímu počtu lidí a jednak Vám odpadá možnost interakce a konzultace s klientem. 

Odpověď: Teoreticky by se o tom dalo asi povídat poměrně dlouho, ale myslím si, že základní 

je vždycky ta praxe. Přemýšlím, jak to naformulovat. Na běžné konferenci bývají – a doufám, 

že to stále ještě tak probíhá – dva tlumočníci, kteří si mohou pomáhat, psát si čísla, názvy, 

vlastní jména, kdežto tady to všechno děláte sám, jste sám za sebe, odehrává se to neskutečně 

rychle, protože velice často – když třeba rozhovory jsou vedené dvojjazyčně, což už v některých 

případech v poslední době není a rozhovor se vede jen v angličtině a vy tlumočíte jen do češtiny 

– přeskakujete z jednoho mluvčího na druhého, a ještě mezi jazyky. Což se běžně na 

konferencích neděje, to je maximálně v případě otázek a odpovědí na konci bloku. Myslím si, 

že nic jiného než praxe, zkušenost a to, že si odtlumočíte a odnervujete x vstupů, vás na to moc 

nepřipraví, ani to, když si budete zkoušet něco tlumočit nanečisto doma. Jakmile se rozsvítí to 

červené světlo, víte, že váš hlas jde ven a že cokoli řeknete, už nemůžete vzít zpátky a že se 

z toho i pořizují záznamy. To je také další věc, že na konferencích se tlumočení běžně 

nenahrává. V médiích – alespoň v případě České televize – se pořizují záznamy. Většinou se 

to, co se odvysílá, odtlumočí, archivuje a je možné to kdykoli dohledat. To znamená, že 

odpovědnost je daleko větší, stejně jako míra stresu, ale na druhou stranu je to kompenzováno 

tím, že ty klienty – diváky – nevidíte, takže tlumočíte „pro sebe“, ale nemáte interakci a zpětnou 

vazbu jako na konferenci, kdy za vámi třeba může o přestávce přijít nějaký účastník a říct: 

„Podívejte se, my tomu říkáme takhle a takhle,“ nebo: „Skvělé řešení, děkuji, že jste použil 

tohle, je vidět, že jste se připravoval.“ Tahle fáze určité kontroly odpadá. 



Otázka: Často se řeší, že při tlumočení v médiích Vás můžou poslouchat statisíce lidí a že 

to vede k vyššímu stresu – ale vy byste to tak neřekl? 

Odpověď: Samozřejmě když se začíná, tak si musíte odstresovat pár živých vstupů – a tím 

myslím v řádu desítek, to není, že jdete dvakrát třikrát do éteru a potom jste připraven –, a 

nervozita je neustále přítomna, někdy víc, někdy míň a také záleží na druhu akce. Například to 

sportovní tlumočení je víc v klidu – zde jsem do určité míry výjimka, protože pro Českou 

televizi pracuji dlouhodobě, a v minulosti, když jsem ještě nebyl výhradní externí tlumočník 

pouze pro Českou televizi, ale byl jsem zprostředkován agenturou, mohl jsem si, řekněme, 

vybírat. A když už jsem měl sportovní zakázku, tak jsem se na ni samozřejmě připravil. Ale 

zase nejsem sportovní fanoušek. Kdežto když jste vy, předpokládám, fanda do sportu a jdete to 

tlumočit, tak o tom víte podstatně více věcí. Já jsem třeba jednou tlumočil Fabia Luisiho, což 

je šéfdirigent Metropolitní opery v New Yorku – což je zase moje parketa –, tak tam jsem byl 

doma zase já. Ale když jsem oproti tomu předtím, a ještě do jisté míry během svého současného 

angažmá, dělal sportovní akce, tak to nebylo s vědomím toho, že je to moje parketa. To 

znamená, že jsem si vždycky nejprve musel zjistit, co to bude za hosta, o něm si zjistit základní 

informace – někdy i třeba více do hloubky –, když byla možnost pohovořit s redaktorem, jaké 

bude klást otázky, nechat se upozornit, co se v rozhovoru může konkrétně vyskytnout za věc, 

která je sportovnímu divákovi známá. Ale zase to není pouze o tom, že znáte výsledky nějakého 

manšaftu deset sezon zpátky, ale je to i o tom, jak to podáte. Předpokládám, že na katedře jste 

probírali v rámci Češtiny pro překladatele češtinu sportovních komentátorů, protože ta má svá 

specifika, a když se naučíte tento žargon, samozřejmě to pomůže. Můžete mít povrchovou 

znalost, ale musíte mít dobrou češtinu, abyste to dokázal dobře prodat. Forma je stejně důležitá 

jako obsah. 

Otázka: Zmínil jste téma přípravy. Jelikož nejste sportovní fanoušek, dá se říct, že 

příprava probíhá nárazově před akcí? 

Odpověď: Ano, přesně tak. 

Otázka: Zmínil jste také zadávání, že jste si dříve mohl vybírat a že teď jste tlumočník 

České televize, takže už si vybírat nemůžete? 

Odpověď: Takhle se to v redakci zpravodajství děje běžně. Nemám na výběr – cokoli mi 

přistane na stole, musím odtlumočit. V současné době už tedy pro ČT sport takřka vůbec 

nepracuji, pakliže to není nějaká víkendová akce, a to právě kvůli tomu, že ČT24 i ČT sport 

vysílají kontinuálně a překrývají se. Nikdy nevíte, co se ve světě může stát, takže si nemůžu 



nasmlouvat dva dny dopředu, že budu pro Sport něco tlumočit od jedné hodiny ve čtvrtek, když 

se potom ve čtvrtek za pět minut jedna někde ve světě stane incident. Takže teď maximálně 

někdy o víkendu dělám například dostihy, to ano. Ale že bych dělal to, co v minulosti, tedy že 

bych měl čas a vzal zakázku, nebo se mi do ní naopak nechtělo, a tak ji nevzal, to už odpadá. 

Otázka: Ještě bych se zeptal ke stresu – říkal jste, že když jste začínal, musel jste si něco 

„odstresovat“, což souviselo s počtem lidí, rychlostí… 

Odpověď: Další věc je, že stanice ČT24 tehdy byla v plenkách. Začínal jsem pro ČT24 pracovat 

asi tři roky poté, co začala fungovat jako samostatný kanál. Předtím se vysílal pořad 21, což 

jsou v současné době Události, komentáře, a tlumočilo se hlavně tam. Podíl tlumočení předtím 

nebyl tak veliký a poptávka narostla až po zahájení vysílání kanálu ČT24. Takže ano, začínal 

jsem v roce asi 2007 tlumočit pro ČT24, tehdy jsem za sebou nějakou praxi měl, ale objem 

tlumočení se začal navyšovat až zhruba v té době. Vzhledem k tomu, že jsem tlumočil vždy 

relativně intenzivně, zkušenosti jsem začal nabírat i se vzrůstajícím objemem práce, která se 

začala objevovat ze strany jejich potřeb. 

Otázka: Takže se dá říct, že když jste začínal pro ČT24, mohlo být stresovým faktorem i 

to, že se tam teprve tlumočit začínalo? 

Odpověď: Já jsem si to ani neuvědomoval, šlo to přirozeně ruku v ruce. Později došlo ke změně 

tradičního dodavatele za jiného dodavatele, a nakonec se ČT24 rozhodla pro to, že si pořídí 

vlastního tlumočníka. Myslím si, že druhý dodavatel – ten, který vystřídal prvního – neměl moc 

štěstí a skočil tam rovnou na poměrně velký objem zakázek, který v té době byl zhruba stejný 

jako to, co tam v současné době dělám já. Ale byla to rychlá změna a nejsem si úplně jistý, že 

to lze zvládnout, když na to není dostatečná příprava a možnost tréninku. Ve svých začátcích 

práce pro ČT24 jsem byl vždycky nesmírně vděčný, když jsem mohl sedět vedle jednoho z těch 

matadorů kolegů, lépe řečeno většinou kolegyň, a snažil jsem se od nich učit, diskutovat s nimi 

o práci. Postupem času jsme si vytvořili i kolegiální dvojice, takže když byli na nějakou akci 

potřeba dva tlumočníci, tak jsem se mohl spolehnout na určitý okruh kolegů. Stres tam je pořád, 

tomu se nevyhnete, protože nikdy nevíte, co se může v danou chvíli stát. Tím myslím, že se 

objevily případy, kdy určitý řečník něco řekl a vy nevíte, jestli si můžete dovolit to skutečně do 

éteru takto naplno říct. Napadá mě, když Donald Trump prohlásil Kim Čong-una za Rocket 

Mana – nějak elegantně jsme to obešli, abychom toho „rakeťáka“ nevysolili rovnou, protože 

jsme si nebyli úplně jistí, jak se to ujme. Stresu se prostě nevyhnete. Když je řečník v pohodě, 

nečte projev příliš rychle, ale hovoří klidným tempem, tak se dostanete na jeho mentální úroveň, 

na stejnou vlnu a tlumočí se vám vysloveně dobře. Ale když se jedná o vyhrocené situace, kdy 



se reaguje na nějaký mezinárodní problém, mezinárodní krizi, tak musíte opravdu vážit slova, 

opravdu si musíte stoprocentně uvědomovat, co říkáte, s plným vědomím, že vás mohou i 

citovat agentury, což není úplně uklidňující pocit. 

Otázka: Ještě jsem se chtěl zeptat na faktory způsobující stres – na pár už jsme jich 

narazili… 

Odpověď: Tam toho je strašná spousta – a teď nemyslím obecně, ale konkrétně v té situaci. 

Může se stát, že vás zradí technika. Už se dostáváme k velice konkrétním případům – třeba vám 

pustí špatný zvuk do sluchátek, ale dobrý ven, takže třeba slyšíte Macrona, jako by stál vedle 

v místnosti za dveřmi. Nebo vám odejde jedno sluchátko. Nebo vás zvukař nepustí ven – tím 

myslím, že nepustí váš tlumočený projev do éteru. Tlumočím opravdu velmi dlouho, ale různé 

nepředvídatelné věci se stále stávají. Konkrétní příklad – v poslední době se velice ujaly 

skypové rozhovory, kde je kvalita zvuku příšerná. Musíte se s tím vypořádat. Druhá věc je, že 

takové reportáže si můžete pustit předem, takže je možné vychytat určité krizové momenty, 

které se vyskytují většinou právě kvůli tomu, že dochází k výpadkům zvuku, sekne se obraz i 

zvuk apod. – to jsou věci, které se v reálu dějí. Ke stresu – nevím, co teď na katedře berete, ale 

myslím, že třeba záležitost hormonů, které vznikají při produkci tlumočeného projevu, je věc, 

která by se rozhodně neměla zanedbávat. Začal jsem si to o své vlastní vůli a iniciativě 

nastudovávat poté, co jsem začal tlumočit velice intenzivně pro televizi, a je to skutečně 

zajímavé – v té chvíli, kdy tlumočíte, jste pod určitým tlakem a začínají se vám ve zvýšené míře 

aktivovat hormony adrenalin a kortizol. Zatímco pro adrenalin je typická reakce fight-or-flight 

a tlumočník je nastaven na režim fight, kortizol naopak umrtvuje, a dokonce působí proti řečové 

produkci. Takže když si vezmete, že děláte něco nepřirozeného, snažíte se bojovat a mluvit a 

kortizol vás sráží zpátky, tak to jsou věci, které by možná stálo za to zmínit na nějakém semináři 

mladým studentům. Tohle všechno se musí překonat – překonáte to praxí, přípravou, tím, že 

znáte dané prostředí a víte, že se může stát cokoliv. Každá situace je unikátní. 

Otázka: Mluvil jste o tom, jak se stresem z mediálního tlumočení zacházet koncepčně. 

Jsou i nějaké časté strategie, které využíváte online, přímo když tlumočíte a nastane 

nějaký problém? 

Odpověď: Už je to nějakou dobu, co za sebou mám Ústav, takže si všechny jednotlivé termíny 

nepamatuji, ale funguje zde strategie vracet se k něčemu později – to znamená, že když vám 

něco vypadne nebo nerozumíte kontextu, uděláte si poznámku, a když se objeví nějaké místo, 

kdy nedošlo k stoprocentnímu pochopení, dá se to zopakovat později. Sice rychlost je v médiích 

extrémní, ale i toto se dá použít. Potom samozřejmě s tím souvisí zobecňování – nevím, jestli 



člověk řekl plus nebo minus, tak musím zařadit neutrál. A potom si počkat, jestli to třeba 

zopakuje. Ale pořád je lepší zařadit neutrál než říct plus, když on říkal minus. Určitě také 

pravděpodobnostní prognózování – zejména když se jedná o politické projevy, tak tam řečníci 

často opakují podobné věci. Markantní to bylo u prezidenta Trumpa, který často opakoval pořád 

tytéž fráze. Samozřejmě nějaká modulace i translation by omission – i to tam je, protože 

nemůžete říct všechno. Někdy dochází k tomu, že musíte spojit dvě, tři věty dohromady, když 

to funguje v reálném čase. Objeví se ale i případy, kdy máte program nebo klip na tlumočení 

předem k dispozici, a tam se pak musíte snažit stíhat maximum možného. Nemáte omluvu, 

máte přípravu většinou v řádu desítek minut, kdy je potřeba nastudovat nové téma. Tohle se 

běžně děje při tlumočení pro Vědu. V jedenáct dopoledne řeknou, že v jednu jdete dělat 

nějakého nobelistu, a vy si o něm musíte do té doby zjistit, co lze. Nebo když vám za dvacet 

minut před vysíláním dodají pětiminutový tzv. cart, vy si ho musíte pustit, udělat poznámky a 

rychle přetlumočit. Jak říkám – tohle už nemůžu odmítat. Dřív bylo i možné říct: „Nukleární 

biologie není moje téma.“ Ale nyní prostě musím vzít vše. 

Otázka: Obecně vzato – jak často byste řekl, že tlumočíte nerodilé mluvčí angličtiny? 

Odpověď: Myslím si, že i obecně – nejen ve sportu – to bývá tak ve dvou třetinách případů. 

Otázka: A připadá Vám tlumočení nerodilců těžší nebo snazší, než když tlumočíte 

rodilce? 

Odpověď: Záleží na tom, co je to za národnost. Až jednou na konferenci poznáte Němce a 

Francouze, tak zjistíte, že je to nebe a dudy, že Němci mají projev většinou konzistentní a 

Francouzi rozevlátý. Ale souvisí to i s jejich mateřským jazykem, kulturou a mentálním 

nastavením. Problém asi je ten, že když se bavíme o politicích, ti používají obecný jazyk, 

angličtinu na určité úrovni a víte, co od nich očekávat. U sportovců je to tak, že samozřejmě 

mají mezinárodní zkušenost, pohybují se po celém světě, ale také to někdy má negativní vliv 

na jejich angličtinu, protože se téměř výhradně baví s podobnými nerodilými mluvčími, jejich 

trenéři jsou, myslím, často také nerodilí – a do toho používají svůj žargon. A když nevíte, že 

tomu či onomu se v tom či onom sportu nějak říká, a respondent na vás vypálí nějaký termín, 

na který nejste zvyklý, tak to vás dokáže rozhodit. Což se u politiků zase nestává tolik… kromě 

toho, když třeba Barnier z ničeho nic zařadil le backstop. Tehdy začínali s tím, že je to ta irská 

pojistka, tak jsem na to koukal jako na zjevení. Ale obecně politici, nerodilí mluvčí – když to 

zrovna není nějaký Francouz či Belgičan, který nevyslovuje „h“ jako například Charles Michel, 

tak se tlumočí relativně snadno. 



Otázka: Rád bych se zeptal konkrétněji ke sportovnímu tlumočení – máte přehled, co za 

typy sportovních akcí se na České televizi musí tlumočit? 

Odpověď: Myslím si, že diváci ČT sport mají poměrně pohodlný servis v tom smyslu, že zde 

působí velký počet komentátorů-profesionálů, zvou si do vysílání české hosty, kteří komentují 

zápasy, sportovní přenosy, a nespoléhají se na přebírání – vy jste zmiňoval Eurosport, tam si 

myslím, že přebírají cizí programy –, kdežto Česká televize si dělá vlastní. Tlumočí se tam 

sporadicky, abych si nevymýšlel, mají tam třeba jednou za měsíc cizího hosta, nebo když jsou 

například nějaké dostihy, je na místě přítomen reportér, který někoho zpovídá. To jsou asi 

nejčastější scénáře požadavků ze strany ČT sport, ale netlumočí se tam převzaté pořady. Když 

si dělají nějaký speciální pořad o sportovci a do něj s ním pořizují rozhovor, tak si ho většinou 

otitulkují nebo předabují. 

Otázka: Takže v takových případech tlumočníka nevyužívají? 

Odpověď: Ne, prostě to přeloží a předabují – to se děje běžně, třeba jako Marek Eben Na 

plovárně taky nemá tlumočníka, taky se to překládá a pak to namlouvá sám. Jsou to tedy 

rozhovory se sportovci a trenéry, někdy se tlumočí ceremoniály, když tu třeba něco dělá 

Olympijský výbor. Jednou jsme tam seděli, dělali jsme Olympijský výbor v Praze a jeli jsme 

celé dopoledne jejich jednání na Sportu, ale to už je asi pět let. Z mé zkušenosti jsou to tedy 

víceméně rozhovory, plus třeba nějaké ceremoniály – to se tlumočilo. 

Otázka: Máme tedy rozhovory, kdy si sportovce pozvou do studia, a pak jsou rozhovory 

přímo na akci, kde to dělají reportéři? 

Odpověď: Tak tak. 

Otázka: Ve studiu je to normální simultánní tlumočení? 

Odpověď: Je to simultánní. Buď je program o sportovci-cizinci a potom si ho pozvou do studia 

a udělají s ním rozhovor nebo si pozvou sportovce-cizince do studia na nějaký zápas, který 

sledují. Češi to normálně komentují během akce, a když to skončí – po třetině nebo poločase –

, na něco se ho zeptají, jak to vidí a co tomu říkal. Takže když tam jste jako tlumočník, sedíte 

samozřejmě v jiné místnosti, ale ten zápas vidíte, takže víte, na co se oni budou asi odkazovat 

a třeba i jaká jména budou citovat. Když někdo dal gól, tak to víte – jinak byste toho hráče třeba 

ani neznal. 

Otázka: Toto je tedy simultánní ve studiu. Víte dopředu, že tam jdete tlumočit a máte čas 

na přípravu? 



Odpověď: Ano. 

Otázka: A víte, jak to probíhá u tlumočení reportérů/komentátorů v terénu? 

Odpověď: Vím, že mě svého času poptávali, jestli bych s nimi nejel na Pardubickou. Řekl jsem, 

že ne. Takže tam najali někoho lokálně, kdo tam tlumočil rozhovory na mikrofon – byla to 

nějaká dívka –, ale nebylo to ono, protože třeba i ten okolní hluk narušoval percepci a asi to ani 

nebyla parketa dané kolegyně, takže to úplně nevyšlo. Oni si to dle mého názoru už na ČT sport 

také uvědomují, že je lepší mít někoho ve studiu a tlumočit to simultánně voice-over, ne 

konsekutivně na místě. 

Otázka: Konsekutivně na místě už se tolik nedělá? 

Odpověď: O tom nemám takový přehled. Další věc, které jsem si všiml, je to, že reportéři 

otázku položí, nechají respondenta odpovědět, a pak řeknou: „Ptal jsem se na tohle a tohle a on 

mi na to řekl tohle a tohle.“ 

Otázka: Takže prostě konsekutivně se sumarizací? 

Odpověď: Tak, to dělají sami reportéři, na to tam nikoho nemají. 

Otázka: Zařizuje Česká televize tlumočnickou přípravu pro reportéry a podílel jste se na 

něčem takovém i Vy jako studovaný tlumočník? 

Odpověď: Oni mají přehled o té matérii, nějak se domluví, protože cestují po světě na 

mistrovství a šampionáty, takže mají angličtinu na úrovni a rozhodně dokážou dělat rozhovory 

v cizím jazyce a pak je i přeložit do češtiny metodou sumarizace. 

Otázka: Takže jim stačí znalost tématu a schopnost mluveného projevu? 

Odpověď: Určitě. 

Otázka: Co se týče pracovních podmínek u tlumočení sportu, jsou nějak zásadně odlišné 

od podmínek mediálního tlumočení, které jste již zmiňoval? 

Odpověď: Ne, je to jen jiné studio. Máte před sebou „monitor“, tedy televizi, nebo dvě, kde 

akci vidíte v reálném čase, kde se to odehrává, máte k dispozici sluchátka a mikrofon – a to je 

všechno. 

Otázka: Věděl byste, jak dlouhé tlumočené akce bývají, třeba ten rozhovor ve studiu? 



Odpověď: Asi byste si musel najít, jak se to jmenuje, asi Téma pro hosty, a to bývá tak dvacet 

minut až půl hodiny, ale jak říkám, teď už jsem tam dlouho nebyl. A když to jsou rozhovory po 

dostizích, po utkání, bývá to v řádu jednotek minut – pět, deset minut. 

Otázka: Téma pro hosty tlumočí jeden člověk? 

Odpověď: Většinou ano, dělá to jeden člověk. Jinak praxe je taková, že když se očekává, že 

bude nějaká větší nebo delší konference, delší projev, potkávají se tlumočníci dva. Ale to není 

tolik ve sportu, ale ve zpravodajství, kde se střídáme zhruba po nějakých deseti minutách. 

Otázka: A ještě jedna věc, na kterou jsme dosud nenarazili – jak to funguje ve sportovním 

či mediálním tlumočení se zpětnou vazbou na Váš tlumočnický výkon? Dostáváte nějakou 

zpětnou vazbu? 

Odpověď: Úplně ne. Samozřejmě se asi občas stane, že nějaký divák se obrátí na redakci 

s reakcí, ale k nám se nedostane víceméně nic. Spíš z toho máte nějaký pocit sám a já třeba 

dělám to, že když se jedná o něco důležitějšího, zpětně si to přehrávám a kontroluji si svůj 

výstup. 

Otázka: Z mojí strany je to asi vše, tak Vám chci mockrát poděkovat a brzy Vám zašlu 

přepis. 

Odpověď: Snad vám to k něčemu bude. Držím palce! 

  



Příloha č. 6 – Rozhovor s Mgr. Evou Poskočilovou (23. 6. 2021, ZOOM, 34 

minut) 

Otázka: Děkuji, že jste si na rozhovor udělala čas. Začal bych pár obecnějšími otázkami. 

Jak dlouho pro Eurosport nejen komentujete, ale i tlumočíte? 

Odpověď: Myslím, že asi pět nebo šest let, tak nějak. 

Otázka: Jak se stalo, že jste kromě komentování začala i tlumočit? 

Odpověď: Začali nám do vysílání zapojovat studia – to znamená, že je asi čtvrt hodiny nebo 

dvacet minut program ze studia a ten se musí odtlumočit. 

Otázka: To se tedy stalo před těmi pěti, šesti lety? 

Odpověď: Ze začátku to tak nebylo, ale pak Eurosport přešel i na studia. Komentuji snooker, 

takže nejdřív jsme vždy měli jen ten zápas, a když to bylo finále a byly tam děkovné řeči, 

tlumočily se ony. To bylo všechno, teď už máme i ta studia. Z většiny turnajů máme studio před 

zápasem, někdy pak máme uprostřed další čtvrthodinu studia, a když zápas skončí, pak je 

dalších patnáct, dvacet minut tlumočení. 

Otázka: V běžném provozu zajišťujete komentování i tlumočení sama? 

Odpověď: Ano. 

Otázka: Tlumočíte či komentujete ještě nějaký sport kromě snookeru? 

Odpověď: Hlavně snooker, ale teď jsem ještě začala dělat jachting, na olympiádě budu mít 

surfing a šerm. S jachtami mám zkušenosti, další dva sporty – šerm a surfing – přijdou až za 

měsíc. 

Otázka: Pokud jde o akce, které se pravidelně ve snookeru tlumočí, jsou to hlavně studia 

– je ještě další typ akcí, které je potřeba tlumočit? 

Odpověď: Čas od času – je to tak dvakrát nebo třikrát do roka – máme nějaký střihový pořad, 

ale tam se asi nedá přesně mluvit o tlumočení, protože máme skript, takže si to přeložíme a 

snažíme se to přečíst tak, abychom se vešli do časů. Netlumočíme v reálném čase, takže jsou to 

vlastně jenom ta studia. 

Otázka: Studia jsou tedy vždy 15–20 minut a jste na to sama? 

Odpověď: Ano. 



Otázka: Jak často se stává, že ve studiích musíte tlumočit někoho, kdo není rodilý mluvčí 

angličtiny? 

Odpověď: Chcete to na procenta? 

Otázka: Odhadem – jestli se to spíše děje často nebo méně často? 

Odpověď: Děje se to méně často, protože oni si do studií zvou jako hosty hráče. To znamená, 

že když si pozvou hráče, který není rodilý mluvčí, tak tam je nerodilý. Ale ono jich zas tak moc 

není, takže to bývá málokdy. 

Otázka: Uměla byste srovnat, jestli je tlumočení nerodilých mluvčích lehčí nebo těžší než 

tlumočení rodilých? 

Odpověď: Když je nerodilý mluvčí Číňan, tak je to problém, protože neumí moc anglicky a 

člověk musí odhadovat, co asi tak říká. Ale jinak ti, řekněme, evropští nerodilí mluvčí mluví 

anglicky dobře. Možná je to jednodušší, protože angličtina je možná o něco jednodušší než u 

rodilého mluvčího, který je třeba ze Skotska, nemá žádnou pořádnou školu, takže mluví se 

skotským přízvukem. To je peklo. 

Otázka: Zmínila jste zajímavé téma – přízvuky. Jak to řešíte, když tlumočíte někoho, 

komu nemůžete rozumět? 

Odpověď: Snažím se někde chytit. Člověk většinou může trochu odhadnout, o čem se asi mluví, 

protože když je to pozápasový rozhovor a mám tam toho Skota nebo Velšana, tak se asi bude 

mluvit o tom zápase. Takže tam člověk tak nějak tuší, jestli bude říkat, že se mu hrálo dobře 

nebo špatně. Mám výhodu, že ty hráče znám, takže na ně jsem možná trošku zvyklá. Vím, čeho 

se mám bát nebo koho se můžu bát, a tím je to jakoby jednodušší. 

Otázka: Může se tedy stát, že si někdy dovolíte jet trochu „po vlastní ose“ ohledně obsahu, 

když víte, o čem by mohl mluvit, a není mu dobře rozumět? 

Odpověď: V tomhle smyslu nejsem nijak dramaticky kreativní. Raději ne. Protože mně osobně 

to vadí a je mi nepříjemné vařit z vody, když to tak řeknu, takže se spíš snažím zachytit nějakou 

myšlenku. Někdy je to těžké. 

Otázka: Narazili jsme na jeden z aspektů, který člověka může při tlumočení stresovat. 

Připadá Vám obecně vzato tlumočení stresující? 

Odpověď: Asi ano. Ale důležitý faktor je, jestli to je studio před zápasem, kde je ještě člověk 

čilejší, nebo jestli už máte odkomentováno čtyři nebo pět hodin a víte, že ještě budete dělat 



dvacetiminutové studio, kde někdo bude říkat vtipy a budou vám tam mluvit tři lidi přes sebe. 

To pak stresuje ještě víc. Takže si myslím, že lépe snáším ta studia před zápasem a v jeho 

průběhu a že ta po něm jsou úplně nejtěžší. 

Otázka: Musíte tedy sama tlumočit studio, kde se mohou překřikovat tři lidé. Máte 

nějakou strategii, jak s tím zacházet? Protože sama to nemůžete všechno stihnout předat. 

Odpověď: Snažím se neplést osoby, o kterých se mluví, protože oni tam mluví o různých 

hráčích. Takže občas se stane, že když tlumočím, oni mezitím začnou mluvit o někom jiném a 

já to jméno neslyším, tak se snažím zachytit tyto věci. Také čísla, protože to jsou taky zásadní 

informace. Poznámky si dělat nestíhám, protože to člověk nestihne, nejsem školený tlumočník, 

takže neumím notaci a podobné věci. Abych tu strategii dokázala nějakým způsobem popsat a 

pojmenovat, na to mi chybí aparát z tlumočnictví. 

Otázka: Tak jinak – co si kladete za cíl, když jdete tlumočit studio, kde se překřikují tři 

lidé a mohou náhle měnit témata? Co je pro Vás cíl předat divákovi? 

Odpověď: Snažím se, aby to mělo nějakou hlavu a patu, abych do toho nevykřikovala, 

nenadechovala se a nějak dramaticky dlouho nemlčela. Pokud to jde zvládnout, snažím se 

z toho vytáhnout nějaké jádro promluvy. Naštěstí oni mluví normálně, takže něco třeba dvakrát 

zopakují, čímž se to trochu rozmělní a pro mě vznikne víc prostoru to sdělení nějak uchopit. 

Otázka: Je pro Vás u sportovního tlumočení ještě něco (kromě únavy, rychlého střídání a 

vtipů), co považujete za stresující? 

Odpověď: Vtipy a reálie – když se ten vtip týká reálie, která tady není, a já potřebuji ve zlomku 

vteřiny vymyslet řešení, které někdy nepřijde nebo neexistuje. Pak ještě – a to ani není stresující, 

ale je to výzva – když se začne mluvit o nějakých technických věcech, nějak to divákovi zároveň 

vysvětlit. Protože když třeba mluví o kusu tága – mně se jednou stalo, že se dva Skoti bavili o 

titanové kostici a mně trvalo pět minut, než jsem vůbec zjistila, o čem mluví. Protože 

předpokládám, že divák neví, co je kostice, natožpak titanová, takže se to tam musí nějakým 

způsobem vysvětlit. 

Otázka: Takže byste řekla, že tlumočení není vždy překlad z jazyka A do jazyka B? Že 

máte zodpovědnost vůči divákovi, dovysvětlovat něco, co by nemusel znát? 

Odpověď: Určitě, protože si myslím, že o tom to studio je, že divákovi dá informaci, kterou 

nikde nemůže sehnat nebo může být zajímavá. To znamená, že se snažím udělat totéž. 



Otázka: Jak si představujete diváka, který sleduje snookerové studio? Napadlo by mě, 

jestli se na to nedívají hlavně odborníci nebo zájemci o snooker. 

Odpověď: Myslím si, že gros diváctva, co tady sleduje snooker, ho nehraje, ani s ním pořádně 

nepřišlo do styku, takže si myslím, že to jsou spíš laici. Lidí, co hrají snooker, je tu opravdu 

hodně málo. 

Otázka: Máte nějakou strategii na převod vtipů? 

Odpověď: Když mě to napadne, tak se pokusím to říct, když to stihnu. Když mě to nenapadne, 

nechám to být. 

Otázka: Technicky to tedy funguje tak, že když nemluvíte, diváci slyší alespoň originál? 

Odpověď: Ano, nebo si mě můžou úplně vypnout a pustit si jen angličtinu. 

Otázka: Na to jsme u stresu ještě nenarazili – je pro Vás technická stránka potenciálním 

problémem navíc? Jestli se Vám nevypne sluchátko apod.? 

Odpověď: Já si docela ráda sundávám jedno sluchátko z ucha, protože s oběma sluchátky se mi 

špatně mluví. Někdy zavírám oči, abych se nerozptylovala, někdy se na ně naopak koukám, 

abych se lépe orientovala v čase a prostoru. Když jsem teď dělala studio z domova, stalo se mi, 

že mi spadl celý komunikační program, takže nejen, že jsem nic neslyšela a neviděla, ale ani já 

jsem nemluvila. Naštěstí jsme tam byli ve dvou – ale studia dělám já, protože kolega nerad 

tlumočí –, takže mu to naštěstí došlo, že je divné, že nějakou dobu nemluvím, takže to nějak 

dojel. 

Otázka: Takže se může stát, že tam sedíte dva, ale tlumočí jen jeden kvůli preferenci? 

Odpověď: Ano, většinou to dělám já. 

Otázka: Tlumočnictví jste nestudovala, ale prošla jste nějakou formou přípravy na 

tlumočení na Eurosportu či jinde, oficiální či neoficiální? 

Odpověď: Ne. 

Otázka: Vím, že na Eurosportu působili studovaní tlumočníci – neproběhly ani s nimi 

žádné rozhovory? Nedívala jste se, jak to dělají? 

Odpověď: Ne, ale mám vystudovanou anglistiku a moderní filologii. To znamená, že vím, že 

mám tlumočit v první osobě – mám o tom alespoň takovéto povědomí. A když jsem tlumočila 



– ne, že bych se na to připravovala nějakým školením –, tak to bylo doprovodné tlumočení nebo 

nějaká konsekutiva. Tohle je tedy taková „hnusná“ simultánka. 

Otázka: Rozumím tomu tedy tak, že tlumočení Vám připadá náročné? 

Odpověď: Každopádně je to náročné. Nikdy si nemyslím o tlumočení, že by to byla nějak 

snadná záležitost. 

Otázka: Když víte, že jdete tlumočit, připravujete se na to nějak? 

Odpověď: Snažím se nějak si ujasnit dosavadní výsledky na turnaji nebo to, co se na turnaji 

doposud dělo, protože když je třeba nějaký incident, oni se k tomu rádi vrátí. Tím pádem je to 

jedno z témat. Zároveň – a o to jsme je strašně žádali – dostáváme alespoň kostru toho studia, 

takže víme, kdo tam bude. Nedovídáme se do detailu, o čem se přímo budou bavit, ale nějaká 

hodně hrubá kostra tam je. A často se bohužel stane, že se ve víru rozhovoru úplně odchýlí, 

takže mluví úplně o něčem jiném. Ale já se snažím vědět, jaká je historie turnaje, kdo ho 

naposledy vyhrál, aby člověk v těch jménech neplaval. 

Otázka: Toto zní jako nárazová příprava před konkrétní akcí. Máte i nějakou 

dlouhodobou přípravu? 

Odpověď: Takhle se průběžně připravuji na turnaje a zároveň dělám rozhodčí, takže čas od času 

na nějaký turnaj jedu. Takže kdybych se třeba nějakého hráče potřebovala na něco zeptat, tak 

se – pokud zrovna není koronavirus – s ním můžu potkat a zeptat se ho. Takže využívám i 

takovou cestu. 

Otázka: K tomu mě vlastně napadá – tlumočení se vždy odehrává tak, že jste zde ve 

studiu. Nestane se, že byste tlumočila na místě? 

Odpověď: Ne. 

Otázka: Studia nejsou předtočená, ale mají předem danou osnovu? 

Odpověď: Ano, ale hodně volnou nebo hrubou. 

Otázka: Vypadá Vaše tlumočení vždy tak, že tlumočíte vždy studio živě ve vysílání? 

Odpověď: Ano. 

Otázka: Nestává se, že byste měli něco předtočeného? 

Odpověď: Ne. 

Otázka: Řeší se v redakci tlumočení? Dostáváte zpětnou vazbu, probíhají diskuse apod.? 



Odpověď: Vzpomínám si, že asi před rokem jsme řešili, že bychom se obrátili na Ústav 

translatologie, aby nám nějak pomohli, abychom si to tlumočení vylepšili. Než jsme to zvládli 

udělat, přišel koronavirus, takže jsme v tom nijak dál nepokročili, a nevím, jestli se o tom teď 

nějak uvažuje nebo ne. 

Otázka: Říkala jste, že to bylo před rokem? 

Odpověď: Je to možná rok a tři čtvrtě, možná skoro dva. Uvažovali jsme o tom. Jak jsem říkala, 

že kolega nerad tlumočí, a když jsme tam oba, tak to tlumočím já. Když pak úplně zpocená 

domluvím, tak pak začne tlumočit on, já si dám mezitím pauzu. On nechává studia běžet a pak 

se to snaží zpětně shrnout a diváci si stěžovali, že se jim to nelíbí, že nevědí, co ti lidé říkají. 

To znamená, že diváci – alespoň někteří – preferují tlumočení. Snažili jsme se najít cestu, 

abychom se naučili nějakou techniku, jak si při tom tlumočení zjednodušit práci, a 

nejjednodušší šéfovi připadalo obrátit se na vás jako instituci. 

Otázka: Vy tedy nemáte dáno, jakým způsobem tlumočit? Můžete si to dělat podle sebe? 

Odpověď: Ano. 

Otázka: A zatímco Vy tlumočíte simultánně živě, Váš kolega… 

Odpověď: …říká: „XY řekl, že…“ 

Otázka: A říká to potom. 

Odpověď: Tak nějak. Teď už se nechal dotlačit, protože tam bylo pnutí, že to nechtěl, měl pocit, 

že to, jak to dělá on, je lepší. Šéf si zase myslel, že by se to mělo dělat jinak. Takže postupně se 

nechal dotlačit k tomu, že mluví průběžně. Spíš se posunul k tomu simultánnějšímu převodu. 

Otázka: Když komentujete a musíte tlumočit, jak často se stává, že tam jste dva a můžete 

si odpočinout? 

Odpověď: Když jsme tam dva, to je finále nějakého velikého turnaje, což bývá tak dvakrát, 

třikrát za sezonu. Jinak jsme sami. 

Otázka: Jak bojujete s únavou po komentování a tlumočení? 

Odpověď: Naštěstí u snookeru člověk nemluví pořád, takže tam je vždy alespoň chvilka na to, 

aby se člověk v klidu napil a nějak si oddychnul. Snažím se mluvit s rozmyslem, protože vím, 

že po určité době – ať je to tlumočení nebo nějaký projev – si člověk pořád myslí, že je to dobré, 

a přitom v reálu je to úplně jinak a z člověka dokážou padat úplné šílenosti. Takže se snažím 



mít tu sebekontrolu daleko větší než za normálních okolností, aby člověk neplácal úplné blbosti. 

A zároveň se člověk snaží neusnout, protože někdy je to dlouho do noci. 

Otázka: Jak dosahujete toho, že máte vyšší sebekontrolu po dlouhém komentování nebo 

tlumočení? 

Odpověď: Silou vůle. Máme tam vždycky pauzy – nevím, jestli víte, jak vypadá snooker a jak 

je ta hra dělená, je tam vždy úsek, který se jmenuje frame, a když ten skončí, máme reklamu. 

To znamená, že řeknu, že frame vyhrál ten a ten a stav je takový a makový, a snažím se to říct 

správně. Protože všichni trpíme tím, že se na to koukáme, a když máme říct tuhle poslední větu 

ve framu, tak zapomeneme, kdo hraje a jaký je stav, takže to je peklo. Pak servu sluchátka, a 

když vysílám z domova, tak oběhnu dvakrát byt, a když vysílám ze studia, tak alespoň vylezu 

z kabiny, abych se nadechla. Tím se snažím udržet funkční. 

Otázka: Máte tam tedy jednu kabinu, ze které komentujete a tlumočíte? 

Odpověď: Ano. 

Otázka: Slyšel jsem, že u snookeru se někdy stane, že jsou rozhovory přímo u stolu, které 

se tlumočí. Stane se to a tlumočíte takové rozhovory? 

Odpověď: Ano, to jsou třeba pozápasové rozhovory, kdy ti lidé neodejdou, ale třeba čekají na 

předání cen. To jsou pak nejpekelnější rozhovory, co existují, protože nejdříve se zpovídá ten, 

co prohrál, takže od něj očekávají, že bude říkat, jak ten druhý hrál hezky, jak bylo skvělé 

publikum a že děkuje sponzorům a všem, že se podařilo turnaj uspořádat, takže to člověk tak 

nějak ví – a běda, když do toho přijde nová informace a vy nevíte, k čemu se to vztahuje. A pak 

to samé ještě odříká vítěz. 

Otázka: Říkala jste „nejpekelnější“ – kvůli možným novým podnětům, které člověk může 

zmínit? 

Odpověď: Copak podněty, ale ten rozhovor bezprostředně po sportovním výkonu vypadá 

daleko hůř než nějaký normální rozhovor, protože ti lidé jsou buď naštvaní, že prohráli, a 

dostaňte z někoho, kdo by radši utekl a plakal, nějakou kloudnou větu, to je těžké. Takže ta 

úroveň rozhovoru je horší. Člověk také chce zachovat nějaké dekorum a důstojnost toho 

okamžiku, takže tam asi panuje i strach, aby to člověk celé třeba nějak hloupě neshodil, aby se 

nepřeříkával – a úplně nejstrašnější předávání cen je v Číně, protože tam vám ceny předává 

čtyřicet lidí a vy vůbec nevíte, kdo je kdo. A ještě jim nerozumíte, takže to je nepříjemné. 



Otázka: Dostali jsme se tedy k tomu, že tlumočíte studia a děkovné řeči. Je ve snookeru 

ještě něco, co se pravidelně tlumočí? 

Odpověď: Myslím, že ne. Vlastně máme! Máme reportéra nebo reportérku, která je v tom sále 

a má tam hráče nebo člověka, který se stará o stůl, a s ním dělá rozhovor. Občas uloví hráče, 

když tam trénují, a ptá se jich, jak se připravují na zápas, který můžou hrát ten den nebo třeba 

další den. Takže ještě tenhle typ rozhovorů tam je. 

Otázka: A to jsou rozhovory uprostřed akce, když je nějaká hluchá chvilka? 

Odpověď: Většinou je to v rámci studia. Ne, že by ti aktéři přišli do studia, ale je to spíš: „A 

potkali jsme se tady s XYem, tak jsme se ho ptali, jak se cítí, jakou má sezonu, co očekává 

apod.“ 

Otázka: A to byla určitá nadsázka, že se tam baví s člověkem, který se stará o stůl? 

Odpověď: Ne, to je ve snookeru docela důležitá profese. Oni občas vysvětlují třeba to, jakým 

způsobem se stůl zahřívá, co se s ním dělá, jak těžké je ho připravit apod. To je takový pohled 

do útrob turnaje, do zákulisí. 

Otázka: Tím jsem asi vyčerpal své dotazy, tak Vám mockrát děkuji a dám se do 

přepisování rozhovoru, abych Vám ho mohl co nejdříve poslat. 

Odpověď: Doufám, že jsem vám nějak pomohla. Těšilo mě, na shledanou. 

  



Příloha č. 7 – Rozhovor s Michalem Dusíkem (24. 6. 2021, ZOOM, 49 minut) 

Otázka: Začal bych obecnějšími otázkami. Zaprvé – jak dlouho pro Českou televizi 

komentujete? 

Odpověď: Od roku 1993. 

Otázka: A kdy jste pro ČT začal i tlumočit? 

Odpověď: S tlumočením to začalo hned na začátku, protože když se zjistilo, že umím anglicky 

velmi dobře nebo dobře, tato dovednost začala být využívána i při sportovních přenosech. 

Dokonce nejen při sportovních přenosech, protože jsem tlumočil i zpravodajské věci, když bylo 

zapotřebí – když třeba byla válka v Zálivu, tak jsem pomáhal, protože tehdy ještě nebyly úplně 

nastavené mechanismy, nebyly firmy, které dnes spolupracují s Českou televizí. To znamená, 

že když bylo zapotřebí, volali mně, a když vznikla ČT24, tak jsem tlumočil i tam. 

Otázka: A teď tlumočíte a komentujete „jenom“ na ČT sport? 

Odpověď: Tlumočení je z mé práce samozřejmě jen malý zlomek. Když bylo zapotřebí toho 

využít, tak jsem fungoval i jako tlumočník, i když tlumočník nejsem a za tlumočníka se 

nepovažuji. Ano, v tuhle chvíli je to primárně pro ČT sport. Ale není to tak dávno, kdy mě 

prosili, že kdyby někdo náhodou nemohl, tak bych rychle zaskočil na ČT24. 

Otázka: Pracujete ještě s nějakým cizím jazykem kromě angličtiny? 

Odpověď: Co se týká tlumočení z jazyka, už jsem tlumočil i z ruštiny a z němčiny. Do jazyka 

pouze s angličtinou. 

Otázka: Při jakých sportovních přenosech tlumočíte? 

Odpověď: Záleželo na tom, co bylo zapotřebí. Samozřejmě se tlumočení nejvíce týká těch 

sportů, které člověk komentuje, protože pak spíš tlumočí rozhovory po sportu, kde mluvčí 

hovoří ve svém rodném jazyce. Ale jinak jsem tlumočil třeba rozhovory se šéfem 

Mezinárodního olympijského výboru Jacquesem Roggem – prostě tak, jak bylo zapotřebí. 

Přiznám se, že nemám nějaký výčet sportů, které jsem tlumočil. 

Otázka: Souvisí to tedy s tím, že u toho, co komentujete, pak třeba i tlumočíte? 

Odpověď: Přesně tak, anebo když je tady nějaký přenos, kdy ví už dopředu, že tam bude 

zapotřebí nějakého tlumočení, tak se domluvíme a přijdu něco odtlumočit. Samozřejmě hodně 

překladů je i během slavnostních ceremoniálů, olympijských her, které komentuji – tam 

překlady jsou také. 



Otázka: Rád bych si udělal představu o tom, co všechno za typy akcí se na ČT sport musí 

tlumočit. Máme sportovní ceremoniály, rozhovory… 

Odpověď: Přesně tak, většinou jsou to rozhovory po sportovních akcích nebo před sportovní 

akcí. Co se týká simultánního tlumočení, tak to jsou opravdu tyto akce. Co se týká tlumočení 

jako překladu nějakého textu, tak tam se spíš pohybujeme na hraně tlumočení a práce s textem, 

protože u nás, když přijde magazín v angličtině, se nepřekládá jedna ku jedné, ale člověk 

angličtinu bere jako výchozí zdroj informací a přizpůsobuje svůj text, komentátorsky si ho 

vytváří na základě angličtiny. Není tam tlak na to, aby to tlumočení bylo přesné. U přímé řeči 

by překlad samozřejmě měl být, pokud možno, co nejpřesnější. 

Otázka: Magazíny jsou předtočené věci, ke kterým přijde skript? 

Odpověď: Přesně tak, přijde k nim skript – nebo někdy ani nedorazí, takže se to pak 

naposlouchává, ale není to tlumočení nebo překlad, je to spíš využití původního textu 

k vytvoření vlastního textu. Možná by se do téhle kolonky dalo zahrnout i to, že u některých 

přenosů jede tzv. anglický guide, protože když se komentuje z Prahy, nikoli z místa, člověk 

nevidí úplně všechno, co se děje. Takže někdy je k dispozici guide, což by také mohlo svádět 

k nějaké formě tlumočení, ale je to spíš o tom, že tam člověk slyší nějaké informace, co se třeba 

děje, co není schopen přes tu obrazovku zachytit, a využívá to v komentáři. Nenazýval bych to 

tlumočením v pravém slova smyslu, vlastně vůbec bych to nenazýval tlumočením. Je to spíš 

jen využití anglického originálu. 

Otázka: Zmiňoval jste, že se tlumočí ze studia v Praze nebo na místě. Mohli bychom se 

zastavit u toho, co se tlumočí za typy akcí ze studia? 

Odpověď: Jsou to podobné akce. Dnes se 80–90 % věcí komentuje z pražského studia, nikoli 

z místa – tím, jak narostl objem vysílání. Z místa to jsou tlumočení – klasicky to bylo třeba při 

hokejích, kdy se dělal rozhovor s René Faselem nebo s někým, kdo anglicky hovoří, takže já 

tam pak na komentátorském stanovišti, kde není klasické vybavení tlumočnického stanoviště, 

musím spolupracovat se zvukařem. Třeba při komentování člověk musí slyšet sám sebe, při 

simultánním tlumočení je to samozřejmě to nejhorší, co by se mohlo stát, když slyším sám sebe. 

Takže to jsou takové drobné detaily, které je třeba doladit. Samozřejmě co se týká vybavení 

tady ve studiu, už je posunuté. Je to, řekněme, trošku na koleni udělané tlumočnické stanoviště, 

ale jsou tam už třeba i přepínače, kdy můžu přepínat, jestli budu mluvit česky nebo cizím 

jazykem. A už podle toho můj signál jde do uší hosta nebo do vysílání. 



Otázka: Říkal jste, že při simultánním tlumočení je to nejhorší, co se Vám může stát, že 

slyšíte sám sebe. Neposloucháte sám sebe, abyste třeba monitoroval to, co říkáte? 

Odpověď: Člověk vnímá to, co říká, ale v tu chvíli musím ve sluchátkách slyšet hlavně toho 

respondenta. Protože kdybych slyšel sám sebe, tak svým hlasem překryji hlas respondenta, 

budeme se překřikovat a ztratí se mi to, co říká. Nejsem profesionální simultánní tlumočník, 

nikdy jsem se to neučil – prostě jsem toho do nějaké míry schopen. V tu chvíli je to pro mě spíš 

taková průtočná záležitost, že vnímám ten cizí jazyk a překládám ho, sebe sleduji už jen 

v lehkých korekcích. Nesmím se slyšet, je to velmi nepříjemné, když se člověk slyší, protože 

v tu chvíli přestane slyšet respondenta. Navíc se tam míchají dva jazyky, to znamená, že mozek 

začne zpracovávat dva jazyky najednou a zlobí ho to. Kdežto když člověk tlumočí, tak – já to 

tak mám – mám tu hlavu přepnutou a v tu chvíli se snažím myslet tím cizím jazykem. 

Otázka: Pobavili jsme se o akcích tlumočených ze studia. Stává se, že jedete na místo 

konání akce a tlumočíte tam? 

Odpověď: Určitě, to teď bude třeba i v Tokiu, když budeme komentovat slavnostní zahájení, 

tak tam budeme samozřejmě tlumočit řeči představitelů. U většiny slavnostních zahájení, u 

většiny projevů dostanete ten projev dopředu – třeba s předstihem hodiny, dvou, záleží na tom, 

kdo je jak pilný a jak rychle si ten projev dokázal napsat. Ale jsou i lidé, třeba politici, kteří 

začnou improvizovat a říkají v tom reálném projevu něco jiného, než co měli připraveného. 

Nebo je tam jen osa, o čem zhruba chce hovořit, a mluví spatra – a pak to je simultánní 

tlumočení. 

Otázka: Takže textem se moc neřídíte a snažíte se hlavně poslouchat? 

Odpověď: Obecně se snažím hlavně toho člověka poslouchat, protože vycházím z toho, že 

každý od toho textu může někam utéct. Většinou člověk po dvou, třech odstavcích pozná, jestli 

to ten dotyčný opravdu čte z papíru. Stačí, když ten člověk mluví spatra – dnes se samozřejmě 

někdy používají telepromptery nebo čtecí zařízení, takové to sklo, na které mu to promítají, 

takže jsou schopni číst, i když se nedívají do papíru. Ale někteří s tím neumějí – a ani nechtějí 

– pracovat. Jsou řečníci, kteří budou povídat spatra, mají jen osnovu, o čem chtějí hovořit, a 

pak by podle mě působilo divně, kdybych já to překládal podle toho, co jsme dostali napsáno. 

Takže se snažím poslouchat člověka a překládat to, co opravdu říká, a ne to, co mu někde nějaký 

PR manažer napsal na papíře. 

Otázka: Toto bylo pořád simultánní tlumočení – tlumočíte někdy i konsekutivně? 



Odpověď: V podstatě ano, jsou to spíše magazínové záležitosti – to znamená magazíny, kde 

přijde nějaký rozhovor, člověk má možnost si ho dopředu pustit, udělat si poznámky. I k těm 

se snažím přistupovat jako k simultánnímu tlumočení. Opakuji, že nejsem profesionální 

tlumočník, dostal jsem se k tomu jenom proto, že tu asi nebyl nikdo jiný, kdo by to mohl dělat, 

a bylo zapotřebí, aby to někdo dělal. Pro mě je jednodušší, když toho člověka zároveň 

poslouchám – lépe trefuji rytmus řeči a lépe se trefuji do toho, jak má rozvrstvenou řeč. Ano, 

v tu chvíli se snažím jednou si tu jeho výpověď poslechnout nebo přečíst dopředu, abych zhruba 

věděl, kam míří, ale při tom namlouvání si to pouštím vlastně pseudosimultánně – i když to 

není klasicky simultánní, protože jsem to dopředu slyšel – a už mám nějaká slova či obraty, 

které si musím vymyslet, jak přeložit, např. „kolik třešní, tolik višní“. 

Otázka: Konsekutivním jsem myslel to, co se ve sportovních přenosech někdy dělá – že se 

vede krátký rozhovor se sportovcem v jeho rodné řeči a pak se shrne pro diváky. Děláte 

také něco takového? 

Odpověď: To je pravda, to samozřejmě taky děláme. Záleží na formě přenosu – třeba u 

atletických přenosů, kde je toho prostoru a času málo, se snažím udělat shrnutí rozhovoru, 

protože vycházím z toho, že spousta diváků je schopna ten rozhovor vnímat v cizím jazyce. Pak 

se snažím rozhovor nějakým způsobem shrnout. Pak jsou ale také momenty, kdy jsem třeba 

dělal rozhovor s finským maratoncem na pražském maratonu a došlo k tomu, že jsem vůbec 

neslyšel to, co on říká, protože tam byl tam velký hluk a zvukař mi nevyjel mikrofon do 

sluchátek – měl jsem jen takhle malé „pecky“ –, takže jsem vůbec neslyšel, co ten člověk říká. 

Tak jsem to přeložil tak, co bych asi tak řekl, kdybych vyhrál pražský maraton, a evidentně 

kolegové, třeba z ČTK, to pojali tak, že moji výpověď pak otiskli jako jeho přímou řeč. Ale 

tím, že ten mikrofon pořádně nevyjeli, vlastně nikdo neslyšel, co ten člověk v tu chvíli říká. 

Otázka: Stává se často, že selže technika a Vy musíte takto improvizovat? 

Odpověď: Samozřejmě se to stane – nestává se to naštěstí často, to bych nechtěl –, ale jsou to 

nepříjemné momenty, kdy člověk ví, že diváci něco slyší, ale já to neslyším. A samozřejmě se 

ode mě očekává, že to pak přeložím. V tu chvíli je asi lepší přiznat: „Bohužel, vy jste to asi 

slyšeli, já ne,“ než si tam nějak vymýšlet. 

Otázka: Jak to funguje technicky – když mluví sportovec, diváci slyší jeho, a když začnete 

mluvit Vy, tak se to překryje? 

Odpověď: Zvuk jde po lajnách a v televizi se v principu používají dvě – tzv. mezinárodní signál 

a komentátorská linka, IFL a FKL. V lince IFL jsou i tyto rozhovory (tzv. ruchová linka), pokud 



to není náš rozhovor, ale je to rozhovor dělaný na místě. Pak zvukař tu mezinárodní linku trochu 

stáhne a vyjede komentátorskou linku s českým komentářem. Samozřejmě situace je jiná, když 

tam máme svoji operaci a rozhovor dělá náš reportér na naši techniku – pak rozhovor přichází 

jako další linka. Ale někdy zase děláme to, že i rozhovory dělané naší technikou simultánně 

tlumočíme do češtiny, pokud jsou to anglické rozhovory, dělal jsem i rusky a německy. Rusky 

a německy si troufnu udělat rozhovor, ale netroufl bych si na simultánní překlad do toho jazyka. 

Otázka: Co se týče obvyklé délky tlumočených akcí, jak to je s rozhovory, magazíny atd.? 

Odpověď: Většinou se to tlumočení týká krátkých rozhovorů v řádu minut, ale je pravda, že 

nejdéle jsem vysílal, když byla invaze do Iráku, tak se vysílalo asi hodinu a půl. Vlastně jsem 

tlumočil vysílání CNN, včetně rozhovorů – ale vlastně to nebylo úplně čistě tlumočení, protože 

jsem si na to rychle dělal přípravy a hledal jsem si informace, takže ve chvíli, kdy tam byly 

obrázky, jsem se nedržel stoprocentně textu CNN, ale doplňoval jsem tam informace, které 

jsem získal jinde, o tom, kolik je tam nasazeno vojáků a tak dále. Musím říct, že tam jsem asi 

byl nejvíc vyždímaný, a celkem rozumím tomu, že co se týká simultánního tlumočení – to 

střídání je po kolika, asi třiceti minutách? –, delší dobu tlumočník nedělá, a když se to týká 

delšího tlumočení, tak se zhruba po půlhodině střídají. Tomu celkem rozumím, protože pak 

člověk fakt ani neví, jak se jmenuje. 

Otázka: Jak dlouhé je tlumočení, když se dělá třeba nějaký ceremoniál? 

Odpověď: Ceremoniál komentujeme, takže to je třeba tříhodinový ceremoniál, z nějž tyto 

oficiality, rozhovory zaberou třeba deset, patnáct minut. Je tam blok, kdy je rozhovorů víc, ale 

pak jsou tam další věci, kdy je to rozprostřeno do ceremoniálu. U těch ceremoniálů je to o to – 

nechci říkat složitější, ony to jsou stejně většinou fráze –, ale tlumočení je o tom prostředí, že 

se u toho člověk pohybuje. To by pro profesionálního tlumočníka mohl být problém, protože 

když se u toho sportu nepohybuje, objevují se tam určitá ustálená spojení, či fráze, které nemá 

naposlouchané. Když používáme služby profesionálních tlumočníků, tak všichni chtějí, 

abychom jim dopředu řekli, o čem ten rozhovor zhruba bude, jakého sportu se to týká – a to je 

přesně ten profesionální přístup, že si dokážou někde v tom slovníčku zvýraznit ta slova, která 

by se v tom sportu mohla objevit. U těch ceremoniálů jsou to někdy politici, tak ti jsou 

nevypočitatelní, ale ten politický speak je všude na světě trochu podobný. Všichni jsou ochotní 

slíbit hory i s horníky a liší se to jen v některých detailech. 

Otázka: S tou délkou jsem směřoval k tomu, jestli tlumočíte spíše sám a jsou to kratší 

úseky anebo jestli jsou to delší úseky, jste dva a střídáte se. 



Odpověď: U nás vůbec, protože dneska se na ty delší věci, větší tlumočení, používá 

profesionální služba, protože firmy i špičkoví tlumočníci tady jsou, takže to není problém – 

takhle to je u delších věcí. To, co dělám já, jsou spíš ty kratší záležitosti, kde je to buď nárazovka 

a nevyplatilo by se shánět profesionálního tlumočníka, protože to potřebujeme zrovna teď, 

anebo je to tlumočení součást dlouhého přenosu. 

Otázka: Co jsou třeba ty delší věci, na které angažujete profesionální tlumočníky? 

Odpověď: Když se dělají dvacetiminutové nebo třicetiminutové rozhovory se zahraničními 

sportovci, tak se na to většinou angažuje profesionální tlumočník. Zase je to specifické – já 

tyhle věci dělával, ale problém je v tom, že co se týká sportu, docela podstatnou část delších 

rozhovorů vedu já – a sám sebe můžu těžko tlumočit. Když jsme to předtáčeli, tak jsem to 

dělával, byl to model Marka Ebena Na plovárně – že vedu rozhovor v jazyce a pak sám sebe i 

toho respondenta tlumočím. 

Otázka: Další obecná otázka – jak často se stává, že tlumočíte někoho, kdo není rodilý 

mluvčí angličtiny? 

Odpověď: To se stává docela často, protože angličtina je mezinárodním jazykem, ale ne všichni, 

kteří hovoří anglicky, jsou rodilí mluvčí. Problém je to u Afričanů, ale i u rodilých mluvčích. 

Když pak začnou Jamajčané mluvit, tak je to velmi specifická angličtina a člověk ji musí dostat 

do sebe a naposlouchat. Výborný trénink pro to bylo několik dlouhých rozhovorů, které jsem 

dělal s Usainem Boltem, protože tam už se vítáme: „Hi, bro,“ – tam už to začíná. A pak obecně 

i u Američanů černošská angličtina je něco, co má svá specifika. Já jsem v tomhle měl štěstí, 

že jsem se do těchhle věcí trochu dostal tím, že jsem žil půl roku ve Spojených státech, a pak 

jsem se musel neustále bavit s lidmi – a to s lidmi z nejrůznějších vrstev a prostředí. Tam si 

člověk tu angličtinu hodně naposlouchá. Angličtina je tak rozmanitý jazyk, že pak vám začne 

mluvit Skot a jste úplně v háji. Tam je to rodilý anglický mluvčí, ale to je pak líp rozumět těm 

Keňanům. 

Otázka: K tomu jsem také směřoval – tlumočí se Vám nerodilí mluvčí lépe nebo hůře než 

rodilí? 

Odpověď: Je to strašně individuální, protože jsou nerodilí mluvčí, kteří se učili hezkou školní 

angličtinu, takže mají hezký přízvuk a dávají si pozor na výslovnost a mluví hezkou – sice 

s přízvukem, ale hezkou – angličtinou. Pak jsou nerodilí mluvčí, kteří ten jazyk opravdu 

neovládají úplně dobře, a pak překládat takové ty: „jámasabopístipíti,“ to člověk sám chvilku 

přemýšlí, co dotyčný chtěl říct. U rodilých mluvčích jsou lidé, kteří vědí, že když mluví na 



kameru, měli by mluvit hezky a úroveň jazyka si udržet. Jsou lidé, kteří budou mluvit 

hovorovou, slangovou angličtinou z nějaké oblasti, kde k tomu člověk pomalu potřebuje 

tlumočníka z angličtiny do angličtiny, aby rozuměl přesně tomu, co dotyčný chtěl říct. Včetně 

výslovnosti – třeba takové ty spřežky, které Afroameričani hodně používají, nebo š místo s, 

třeba „štrong“ místo „strong“ a podobně. Jsou takovéto oblasti, kde je trošku složitější 

porozumět. U mě je to o tom, že když se člověk v té oblasti pohybuje a s těmi lidmi se baví, tak 

je pak jednodušší jim rozumět. 

Otázka: Tím se dostáváme k tématu přípravy na sportovní přenosy a tlumočení. Toto 

vypadá jako dlouhodobá příprava – máte i nějakou nárazovou přípravu na tlumočení? 

Odpověď: Že bych se úplně specificky připravoval, to se asi říct nedá. Spíš je to o tom, že se 

člověk u těch špičkových sportovců, se kterými se pak setká i v tlumočení, snaží – i v rámci 

získávání jiných informací – najít o nich co nejvíc, včetně rozhovorů. To znamená naposlouchat 

i ty rozhovory, čímž se vlastně trochu naposlouchá i styl, jakým ten člověk mluví, jakou 

angličtinu z té velké sbírky používá. Trošku mu pak člověk začne lépe rozumět. 

Otázka: Čím se při tlumočení řídíte – máte nějakou maximu či strategii, jak ke tlumočení 

přistupovat? 

Odpověď: Teď jste mě docela zaskočil, protože se přiznám, že jsem o tom takhle nikdy 

neuvažoval. Člověk si asi v hlavě strategii vždycky udělá, ale že bych si cíleně vymyslel 

nějakou strategii, to mě teď nenapadá. Snažím se k tomu přistupovat tak, abych si nevymýšlel, 

aby to nebylo tak, že budu vyprávět něco úplně jiného. Vím, že se to někdy dělá, protože tím, 

že je ten původní zvuk potlačen, mu v podstatě nikdo nerozumí – to znamená, že si do toho 

můžu vložit něco jiného, než ten člověk řekl. Ale to se snažím nedělat – nebo aspoň doufám, 

že to nedělám. Pokud to dělám, nedělám to vědomě, ale jen proto, že jsem špatně rozuměl. Ale 

snažím se, aby divák slyšel i původní hlas, aby na začátku alespoň na chvilku vždycky zaznělo 

to, co ten člověk říká. U češtiny a angličtiny je trochu problém v délce, protože angličtina je 

někdy výrazně kratší než čeština, takže se člověk snaží něco v češtině oproti angličtině trochu 

zestručnit. Teď o té strategii asi začnu přemýšlet! 

Otázka: Myslel jsem to třeba z hlediska toho, co chcete divákům předat, když víte, že 

nemůžete předat sto procent toho, co se odehrává. 

Odpověď: To je asi přesně to, o čem jsem teď hovořil – že se snažím zachovat smysl vyjádření. 

Přinejhorším z něj člověk vynechá nějaké kudrlinky, přívlastky, aby tam skutečně bylo jádro 

vyjádření. Ale aby tam bylo to, co ten dotyčný chtěl říct, a ne to, co si já myslím, že chtěl říct. 



Otázka: Když jste zmiňoval, že jste musel říkat to, co byste asi říkal, kdybyste vyhrál 

maraton, to byla spíše krizová situace než strategie? 

Odpověď: To byla totální krizovka, také jsem říkal: „Pokud jsem zaslechl, tak asi říkal tohle.“ 

Otázka: Takže jste to ještě takto uvedl… 

Odpověď: Ano, přesně tak, bylo to v uvozovkách. 

Otázka: Máte pocit, že při tlumočení jde jenom o jazykové zprostředkování z jazyka A do 

jazyka B nebo děláte ještě něco navíc, co přesahuje rámec překladu? 

Odpověď: Pokud je to živý přenos a simultánní tlumočení, tak tam není moc prostoru něco 

přidávat a myslím si, že tam by člověk ani nic přidávat neměl, tam je to skutečně o tom převodu. 

Když se budeme bavit o tlumočení těch magazínů – ono to už není tlumočení, je to spíš překlad 

ex post nějakého rozhovoru nebo textu – a jsou tam nějaké obraty v angličtině, tam se člověk 

samozřejmě snaží ten obrat opravdu přeložit. Ne ho otrocky přetlumočit slovo od slova, ale 

najít v češtině nějaký obrat, který bude odpovídat tomu, co tím ten mluvčí chtěl říct. To 

znamená najít pro ten idiom, který je v angličtině a do češtiny by nedával smysl, nějaký český 

idiom, který by vystihl, co tím ten člověk chtěl říct. Samozřejmě člověk čistí, když tam jsou 

nějaké zádrhele, když člověk třeba hledal slovo. Někdy je to už tím přístupem spíš dabing. Je 

tam i snaha vyjádřit emoci, nejenom překlad typu Ondřej Hejma a VHS kazety v 80. letech, 

tedy jedním hlasem překládat všechno, ale u těch magazínů – a nechci tomu úplně říkat dabing, 

protože bych urážel dabéry, kdybych se s nimi srovnával – by měl člověk trochu vystihnout 

zabarvení hlasu a náladu člověka. Když něco říká vesele, tak to říkat vesele apod. To už se 

netýká jen obsahu, ale týká se to i formy, jakou to člověk pak říká. 

Otázka: Jak velký důraz kladete na formu sdělení, když tlumočíte normálně a není čas 

pustit si to předem? 

Odpověď: Když tlumočím normálně, tak se hlavně snažím, aby to nebylo rušivé, to znamená, 

aby do toho neprolezlo nějaké moje parazitní přemýšlení. Snažím se ten rozhovor spíš nerušit 

– mluvit tak, aby tón hlasu byl příjemný, ale zas až tak moc se nesnažím, aby to byl dabing, 

abych přehrával emoce toho člověka. Výjimka byla při slavnostním zahájení ve Vancouveru, 

tam byla báseň – ještě takové slam poetry –, tak tam jsem se snažil spíš o dabing než o tlumočení 

toho člověka. Báseň jsem dostal dopředu, takže jsem si ji upravil trochu tak, aby to rytmicky 

odpovídalo, abych to rytmicky nekazil a byl to skutečně překlad té básně i včetně toho, že když 

se tam něco rýmovalo, tak jsem se to snažil zrýmovat – aby to byl skutečně překlad než to 

jenom převést slovo od slova. 



Otázka: Říkal jste, že nejste studovaný tlumočník. Zajímalo by mě, jestli jste na začátku 

prošel alespoň nějakou formou přípravy, která by Vám řekla, jak se to tlumočení má 

dělat. 

Odpověď: Přiznávám, že jsem byl hozen do vody. Pak jsem si hledal nějaké informace, snažil 

jsem se zjistit si alespoň ty technické věci. Je mi jasné, že profesionální tlumočník by zjistil 

spoustu bot, které jsem dělal a pořád dělám, takže jsem se nějakým způsobem snažil informace 

k tomu získat. Na druhou stranu – tlumočení je tak malé procento, spíš promile práce, kterou 

tady dělám, že jsem se mu nijak specificky nevěnoval. Myslím, že na to jsou mnohem lepší a 

profesionálnější lidé. Je pravda, že když jsem se třeba v ČT24 ve studiu střídal s paní Danou 

Hábovou, tak jsem měl velký respekt. V podstatě jsem jí tam přenechával místo se slovy, že se 

jí moc omlouvám, že jsem si tady teď hrál na tlumočníka a že teď konečně bude profesionální 

verze. 

Otázka: Říkáte, že tlumočení je marginální oproti všemu, co musíte dělat. Stresuje Vás 

nebo způsobuje Vám stres navíc oproti tomu, když jdete jen komentovat? 

Odpověď: Do jisté míry ano, protože je to samozřejmě něco, v čem se necítím úplně jistý 

v kramflecích právě i z hlediska řemesla. Zároveň je to výzva a já jsem člověk, který výzvy má 

rád, takže je to pro mě i na druhou stranu motivace se v tom jazyce udržovat natolik, abych byl 

schopen v jazyce rozhovor vést a i tlumočit. Jak jsem říkal – s angličtinou jsem už tlumočil i 

systémem tam-zpátky, a když to pak jsou lidé jako šéf Mezinárodního olympijského výboru 

Jacques Rogge, tak je to na jednu stranu samozřejmě stres, ale na druhou stranu si člověk říká: 

„Tak asi to nedělám špatně, když pak on přišel a říkal, že to bylo velmi příjemné a že to byla 

dobře udělaná práce.“ 

Otázka: Takže stres, který z tlumočení pociťujete, souvisí spíš s řemeslnou stránkou a 

tím, že si nejste úplně jist postupy? 

Odpověď: Přesně tak, protože v tomhle jsem opravdu amatér, který do toho spadl – nebo spíš 

byl trochu hozen – a učil se věci za pochodu. Ještě dodnes nevím, jestli jsem se ty věci naučil 

správně nebo ne. 

Otázka: Je u tlumočení ještě něco, co by způsobilo, že jste více ve stresu? 

Odpověď: Myslím si, že každý tlumočník to bude mít podobné v tom, že čeká na slovíčko, které 

opravdu nezná. Nebo se ztratí v nějaké větě, otočí význam nějaké věty, kde mluvčí použije 

spojení, které jsem vážně neznal. Jasně, když někdo mluví o tom, že vyhrál závod na 400 metrů, 

tak tam asi není moc, co pokazit. Ale když tam pak začne někomu děkovat a začne vyprávět 



svůj příběh, tak má člověk najednou stres z toho, aby to celé nepřekroutil, aby to nezměnil. Aby 

alespoň tomu kontextu rozuměl správně – může se tam objevit nějaké spojení, kterému nebude 

rozumět, nebo tam bude něco vysloveného tak, že tomu nebude rozumět. 

Otázka: Ještě zpětná vazba je téma, na které jsme nenarazili. Dostáváte ke svému 

tlumočení zpětnou vazbu, ať už spontánně nebo na vyžádání? 

Odpověď: Dostávám. U rozhovorů, kdy člověk skutečně tlumočil z a do jazyka, tak je to 

bezprostřední, většinou – když je ta možnost – si s tím člověkem povídám i třeba dopředu, 

abych slyšel, jak mluví, a abych se naladil na to, jak ten člověk mluví, když to jde. Člověk 

pochopitelně dostává zpětné vazby od kolegů i od diváků a zatím naštěstí negativních zpětných 

vazeb moc nebylo. Tím, jak je to zlomek mé práce, mnohem víc zpětné vazby přichází na to 

hlavní – na komentátorskou nebo moderátorskou práci. 

Otázka: A sám zpětnou vazbu dáváte? Probíhají třeba nějaké diskuse, probírá se 

tlumočení kolegů? 

Odpověď: Když se dělají rozhovory v cizích jazycích, pochopitelně se snažím dávat zpětnou 

vazbu – obecně se snažím dávat zpětnou vazbu při jakékoli práci, která tady je, protože si 

myslím, že z pozice šéfredaktora je to jedna z mých povinností. Nemělo by to být tak, že někde 

napíšete zápis, co bylo špatně, ale spíš se s tím člověkem domluvit, co bylo špatně, proč si 

myslím, že to bylo špatně, a bavit se o tom. Takže se tam snažím zpětnou vazbu dávat. Snažím 

se i trochu lidi tlačit do jazykového vzdělání, protože si myslím, že to k téhle práci patří, a také 

si myslím, že když děláme rozhovor s nějakým zahraničním sportovcem, tak trošku jinak 

vypadá, když je to školní angličtina za použití osmadvaceti slovíček anebo když je člověk vážně 

schopný se s ním pobavit, je schopný rozumět a reagovat na jeho odpovědi. Anebo když si 

někdo napíše čtyři otázky na papír a je mu úplně jedno, co ten respondent řekne, protože mu 

nerozumí. To je prostě špatně. 

Otázka: Když angažujete profesionální tlumočníky, probíhají někdy debaty, kdy by Vám 

radili něco z tlumočnických postupů apod.? 

Odpověď: Probíhá a já se s nimi o těchhle věcech rád vždycky bavím. Ale ono to probíhá i 

opačně, protože oni se zase ptají na ta specifická slovní spojení a často také sami chtějí zpětnou 

vazbu, jestli tam někde nebyly chyby. Takže ano, bavíme se o tom. A já se od nich snažím 

vyzískat nějaké informace a popovídat si s nimi o té práci, abych – když už to na mě zase 

spadne, že to budu muset někdy dělat – to dělal trošku líp, než jsem to dělal minule. Myslím si, 



že by se člověk měl pořád snažit zlepšovat. Jakmile si člověk řekne, že teď to dělám fakt dobře, 

tak je nejlepší chvíle na to, začít dělat něco jiného. 

Otázka: Poslední dotaz – tlumočíte vždycky přímo z cizojazyčných řečníků nebo i někdy 

tlumočíte z tlumočení někoho jiného? 

Odpověď: Vzácně, ale stalo se to také, že se tlumočí z tlumočení někoho jiného. Většinou je to 

pak v situaci, kdy řečník mluví nějakým exotickým jazykem. Třeba spousta Etiopanů mluví 

pouze amharsky a je pravda, že amharských mluvčích tady moc není. I když – teď tedy, jestli 

můžu, jednu malou vzpomínku –, když byl první ročník Mezinárodního maratonu, vyhrál 

Etiopan Tumo Turbo, který jinak než amharsky nehovořil. Míra Bosák tehdy dělal rozhovory 

na Staroměstském náměstí, já jsem komentoval – a on si tam sehnal studenta medicíny 

Mulugetu Serbessu, který byl etiopský student medicíny u nás a tlumočil mu z češtiny do 

amharštiny a zpátky. Ještě to má pointu navíc – když se tenhle Mulugeta Serbessa takhle 

náhodně přimotal k maratonu, řekl si, že když je vlastně Etiopan, tak by měl taky začít běhat, a 

v jednu chvíli pak byl čtvrtý nejlepší maratonský běžec u nás. A začal běhat jenom proto, že 

tlumočil maratonského vítěze Tuma Turba. 

Otázka: Tak to byl můj poslední dotaz. 

Odpověď: Jak se tlumočením dostat k maratonu. Někdy jsou trošku komické momenty – nebo 

ne komické, ale jsou to momenty, kdy do těch mezinárodních přenosů někdo mluví rusky a oni 

ho pak překládají do angličtiny. Já přeložím už tu ruštinu a pak říkám: „No a teď anglicky to, 

co už jste slyšeli.“ 

Otázka: Takže zazní ruština, kterou tlumočíte… 

Odpověď: Ruština, které rozumím – to znamená, že rovnou řeknu to, co ten člověk říkal. Ale 

objeví se tam pak ještě tlumočník z ruštiny do angličtiny, který pak překládá totéž ještě do 

angličtiny. 

Otázka: A zní tedy ještě i angličtina? 

Odpověď: Pak zní angličtina znovu v přenosu – i to se párkrát stalo. Speciálně ta ruština je na 

to hodně častá. 

Otázka: Tím jsem své dotazy vyčerpal, takže Vám chci moc poděkovat, že jste si udělal 

na rozhovor čas. Dám se do přepisu a nejpozději během víkendu Vám ho zašlu. 

Odpověď: Není zač, těšilo mě. Na shledanou. 


