
 

Příloha č. 1 – Rozhovor s Marcem Metdepenningenem (4. 4. 2017 v redakci Le 
Soir v Bruselu, vedla Tereza Haniaková) 
 
Co si myslíte o trendu občanského žurnalismu a o tom, jak se stává novým 
hráčem v tom, jak se zpravodajství dělá? Může se stát pro profesionální 
novináře unikátním zdrojem? 
Novinařina se hluboce změnila. Než přišel internet, média byla jediným hráčem na poli 
ohledně zpráv. Nedocházelo k „zamoření“, mezi občany nebyla soutěživost. Každý je svým 
způsobem novinář. Každý se za něj dnes může prohlásit. Vyprávění příběhů, popisování 
událostí, u nichž jsme byli svědky – to je žurnalistika. Jedinými rozdíly je to, že profesionální 
novináři jsou za tuto práci placeni a jsou svázáni specifickými etickými pravidly. Ty má Le 
Soir propracované a poměrně přísné. Další odlišností jsou konkrétní omezení, která se aplikují 
na profesionální žurnalistiku, etické kódy, zásady zpracování témat, jiná pravidla, atd.  
 
Digitální evoluce byla narušena příchodem internetu, způsobem, jak se nyní taková práce dělá 
– v rychlosti „při horečce“ – kdy není čas na porovnávání informací a využívání 
podmiňovacího způsobu ve větách. Proslavená věta, kterou slýcháme je: „Musíme zůstat 
opatrní.“ Takže můžeme říct něco nepravdivého, dokud si opakujeme tuhle mantru. Můžeme 
spekulovat, interpretovat, jenom abychom udrželi internetové čtenáře zaměstnané. Ti jsou 
krmeni stále větším množstvím zpráv. A v tomto případě, se čím dále tím více obvykle ptáme 
– kdo dělá zprávy? Proč je tak píše? Jak? V podstatě, ověřování informací se může stát 
„staromódní“ nebo přinejmenším vzácné. Nyní je trendem mít unikátní zdroj (= bez tzv. 
„křížové kontroly“), zdroj z první ruky, ten z doslechu.  
 
Poté jsme tedy v situaci, kdy kontrolujeme drby, jejichž reálný základ neexistuje. A novináři 
nebo média jsou v obtížné situaci, která je vede buďto ke sdílení klepu, který se již roznesl ve 
společnosti, nebo zůstat u tradičních metod žurnalistiky (křížové kontroly, porovnávání 
zdrojů, dohledávání dalších, atd.). Ale konzumenti masmédií se někdy diví, a tím pádem tomu 
nerozumí, proč média nepublikují klepy. Lidé se pak domnívají, že vyhýbání se klepům, 
odhaluje jakýsi politický závazek médií. Být rychlý nevede k publikování falešných zpráv, ale 
slepé hnaní se za vším bez jakýchkoli pravidel kontroly ano. 
 
Jaké má redakce Le Soir etické kódy? 
Redakce Le Soir má určité doporučení ohledně práce v rámci svých zdrojů – BBC, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, atd. A využíváme hlavní zpravodajské agentury jako 
Reuters, Belga, AFP. S těmito zdroji víme, že kontrola informací již proběhla, a jejich 
kredibilita je vysoká. Přesto nám to nebrání v tom, si ještě jednou informace porovnat 
s dalšími zdroji. 
 
Jaká situace byla při bruselském atentátu? Převzali jste si něco od občanů-
svědků? 
V rámci útoků bylo hodně informací na Twitteru a jiných sociálních sítích, ale tyhle kousky 
informací byly založeny na tom, co lidé slyšeli jako klepy. V tu chvíli se šířily zprávy 
založené na drbu, jako „tamhle jsme viděli zbraň“, a další tomu podobné. Když ale informaci 
kontrolujete, velmi často zjistíte, že to tak nebylo. Řekl bych, že 85 % informací 
pocházejících z úst občanů-svědků byly zčásti či úplně falešné. Některé občané šířili, protože 
věřili, že jsou skutečné. To znamená, že jsme mohli udělat chyby v dobré víře, kdy jsme šířili 
informaci, o tom, co oni viděli, ale interpretují to jinak, než se situace skutečně odehrála. Za 
příklad uvedu, když byl někdo v den útoků zatčen policií, což neznamená, že se jednalo o 
teroristu. Nesprávná interpretace je problém lidí, kteří nejsou specialisty a nejsou si vědomi 



 

toho, jak policie funguje a jak aplikují právní legislativu. Něco co zaslechli, tak mohou 
nadměrně interpretovat, někdy dokonce i dramatickým způsobem. Nesprávná interpretace má 
své kořeny v neznalosti nebo v příliš rychlém neuváženém sdílení, nebo také zkrátka ve 
sdílení se zlomyslným záměrem. 
Některé aktivisty láká předat část příběhu, která lépe sedí jejich idejím, nebo tomu, jak osobně 
chápali útoky. Mají tendenci přehánět u toho, co se nikdy nestalo. Nebo se jedná o opak, tedy 
některé například levicové strany mají tendenci relativizovat některé události. 
 
Můžeme ale takovou emocionální nevyváženost lidem zazlívat? Všude se dala vycítit 
opatrnost a nedůvěra, všichni se stali podezřelými. Je obtížné se vyhnout nadměrnému 
interpretování. Proto bylo hlavním úkolem tradičních zpravodajských domů udržet emoce na 
uzdě, zůstat klidnými s čistou hlavou, i když byla celá země emočně vypjatá. Právě tohle je 
specifikem velkých událostí, a to i těch sportovních. Například během světového poháru 
novináři, i ti z tradičních médií, občas říkali silnější argumentace nežli obvykle. Nadšení či v 
opačném případě zoufalství mohou vést k takovým reakcím. 
 
Co si myslíte o občanské žurnalistice? Jak tento trend vnímáte? 
Občanská žurnalistika je zajímavá, ale jen pakliže jsou jejich příspěvky vytvářeny s klidem, 
dobrým úmyslem a pozitivním cílem. Sociální sítě nebo občanská fóra jsou plná odhodlaných 
lidí, kteří pocházejí z jiných organizací nebo politických stran, za účelem mobilizovat a spojit 
občany. Riskantní na tom je, že sociální sítě a fóra mohou způsobit falešný obraz něčeho, co 
si společnost nebo občané myslí. Na sociálních sítích a veřejných fórech, ti, které je slyšet 
nejvíce, jsou ti nejméně spokojení nebo ti s určitým záměrem. Komplikuje to náhled novinářů 
na určitou situaci nebo vnímání názorového proudu mezi občany. 
 
Následkem toho je, že redakce pracuje se sociálními sítěmi opatrněji. Sítě již nejsou zrcadlem 
společnosti. Média porozuměla tomu, že názory na fórech a sociálních sítích nejsou 
většinovým názorem. Kdybychom četli pouze to, co se vyskytlo na sociálních sítích, mohli 
bychom si myslet, že Belgičané chtějí jakýsi „policejní stát“. Mohli bychom se domnívat, že 
Belgičané nechtějí přijímat další uprchlíky. Nicméně tohle nebyl ten případ. Když se udělají 
nezávislé průzkumy veřejného mínění, výsledky nesedí tomu, co můžeme vidět na fórech a 
sociálních sítích. 
 
Jak udělat dobré zpravodajství, když si uvědomíme, že zpravodajské agentury 
jsou při takových událostech, jako byly bruselské útoky, příliš pomalé? 
Složité je pokušení re-tweetovat, když už je jednou informace na sociálních sítích. Výzva je 
v tu chvíli: „měl bych být rychlý, nebo pomalý a pravdivý“? A je z editorského hlediska 
výhodné pracovat rychle za cenu toho, že poté budeme muset přiznat, že jsme pochybili? 
 
Jeden pohled na věc je takový, že někteří novináři pracující na webu se domnívají, že by měli 
lidem dát vše, co vědí, co se děje, co se říká. Na druhou stranu jiní novináři, především ti 
z papíru, publikují informace po přísném skenování a konfrontaci s etickými pravidly a 
standardy ke zveřejňování. To jsou ale dva úplně nekompatibilní způsoby, jak to dělat. 
Kdybychom tak čekali moc dlouho a nechali si čas na ověřování, mohlo by být moc pozdě a 
nemělo by to žádný dopad na čtenáře online zpráv. Takže, nechávat si čas na ověřování, se 
může stát nepřítelem rychlému a masovému šíření informace. 
 
Jak to fungovalo při bruselských atentátech? 
Bohužel jsme museli použít hodně podmiňovacího způsobu. Den nato by se mohly odehrát 
další útoky a je naší povinností chránit veřejné bezpečí. Naše práce byl takový tanec mezi 



 

vejci. Na jedné straně se jednalo o vyloženě tradiční novinářskou práci, na straně druhé jsme 
se snažili lidem dát vědět, co se stalo, na co by si měli dávat pozor. Byla to morální povinnost 
vůči obyvatelům. V průběhu dne jsme tak dělali oba dva druhy této práce. Když jsme 
veřejnosti poskytli nějakou praktickou informaci, museli jsme někdy upustit od základního 
principu dvojnásobné verifikace. 
 
Proč litujete užívání podmiňovacího způsobu ve větách? 
Když všichni byli pod stresem, nemohli jsme být v takové situaci v rámci kolektivu 
nepřítomní. Takže, jak jsem řekl, občas jsme museli při poskytování nějaké praktické 
informace upustit od základního principu dvojnásobné verifikace, a občas tedy říct něco, co 
nebyla úplně pravda. To jsme ale dělali úmyslně. Tradiční média nemůžou být v tu chvíli 
mimo čas a emoce. 
 
Ale potom, co je jednou syrová praktická informace vypuštěna, je potřeba si zase sednout a 
postupovat opět podle profesionálních zásad, jak nejrychleji to ale jde. Problémem ale je, že 
online zpravodajství se živí na počet kliků (a také reklamou). A víme, jaké články dělají kliky. 
Některým takovým článkům říkáme “pute-à-clics” (děvka za kliknutí), jsou to senzacechtivé 
články a skandály. Při bruselských atentátech to byly ty nejdramatičtější zprávy. V tu chvíli 
některé noviny publikovaly dramatické zprávy, které někdy šly až za hranici faktů. Tady už 
nemluvíme o kontrole faktů, ale o jejich interpretaci. Určité části zdůrazňujeme. Například, 
když bylo zadrženo 20 lidí, neznamená, že jsou všichni podezřelými z útoku. Ale to, jakým 
způsobem je článek napsaný, nás může ale k takovému závěru dovést. Pak vyjde další článek, 
že 20 „podezřelých“ bylo propuštěno na svobodu. A celý tenhle průběh může ve čtenářích 
vzbudit dojem, že je ostudné, že policie nechala tyto lidi propustit. Ocitáme se pak v bludném 
nebezpečném kruhu, kde jsou kliky to nejdůležitější. V bludném kruhu, kde jsou dramatické 
zprávy zvolené pro komerční úspěch. Tohle všechno se ale snažíme v Le Soir co nejstriktněji 
limitovat.  
 
V našem webovém týmu, sestaveném z mladých novinářů, kteří nemají tolik znalostí a 
zkušeností, se tahle šance ale může zvýšit. Ptají se pak na hodně informací a vysvětlení o 
útocích, kterou pokrývají. Naši mladí novináři se tak částečně spoléhají na starší generaci 
reportérů s více zkušenostmi.   
 
Často můžeme zaznamenat, že online oddělení v novinách zaměstnává vždy mladé žurnalisty, 
kteří zrovna ukončili studium a nemají ještě dostatečně hluboké zkušenosti. Právě u nich je 
vyžadována schopnost pokrýt všechna různá témata, u kterých oni sami nemají ještě žádné 
zkušenosti a znalosti. 
 
Díky web streamu je problémem to, že žurnalisté v novinách jsou spíše považováni za 
technické pracovníky rozšiřující zprávy než za autentické žurnalisty. 
 
Jaké to bylo v průběhu útoků? Které zdroje informací jste využili? 
Pouze žurnalisté z papíru byli vysíláni do víru dění připravovat reportáže. Online žurnalisté 
zůstávali v jejich virtuálním světě a jejich hlavní zdroje také zůstávaly virtuální.  
Dokonce při těchto událostech, které tu nastaly, žurnalistické zkušenosti jsou bohatší díky 
případům z minulosti (podobná témata jako spravedlnost, terorismus, atd.). To jim dalo 
možnost přijmout a využít informace z dřívějška a být schopni je analyzovat tak, že jim byli 
schopni porozumět, a až to bude třeba, tak je použít (relativizování, křížové kontroly 
informací). Žurnalisté mají ty samé zvyky a je jedno, na základě jakého zdroje informace 
vznikla.  



 

 
Pokud jde o útoky v Moskvě, první informace byly obdrženy skenováním různých zdrojů, ty 
byly použity pro sepsání článků s pomocí našich znalostí a vzdělání v této tematice a jejich 
analýzou a pochopením celé situace.  
 
Tiskové agentury jsou hlavním zdrojem informací. Jakkoliv specifická situace, například 
lokální korespondence spojená s AP, může posloužit jako hlavní zdroj, protože bude mít 
nejlepší pozici předat zprávu o těchto událostech.  
 
V průběhu útoků v Bruselu jsme v Le Soir používali všechny tradiční zdroje: policii, 
ministerstvo spravedlnosti a veřejné služby. Také tiskovou agenturu Belga. Vím, že 
žurnalistům píšícím do jiného seriózního deníku, nebo do agentury Belga, můžeme také 
důvěřovat.  
 
První informace z rána v den útoku pocházela z Twitteru. Proč? 
Některá fakta jsou nezpochybnitelná. První tweet s fotografií kouře vycházejícího z letištní 
haly byl čistě faktický, k tomu ještě potvrzený od policie a Ministerstva vnitra. V tu chvíli 
jsme ale nemluvili o „útocích“. Potvrzení bombového atentátu přišlo zhruba 20 minut poté. 
Takže způsob, jakým jsme zprocesovali tuto informaci byl, že si žurnalisté z Le Soir přečetli 
tweet a pokusili se ho potvrdit (telefonáty policii, hasičům, atd.), a potom ji publikovali či 
poslali tuto informaci dál. 
 
Kouř mohl být kvůli požáru, který mohl způsobit jediný papír. Na začátku ale naši novináři 
používali frázi „na letišti byla slyšet exploze“, kterou z bezpečnostních důvodů umocníme 
osvětlením situace, například ‚nemáme zatím žádné zprávy o tom, zdali se jednalo o nehodu 
či o „kriminální čin“. O dalších několik desítek minut později se dozvěděli více o aktuální 
situaci - například žurnalista z Le Soir, který měl ten den někam letět, předal informace našim 
online žurnalistům.  
 
Žurnalistika je trochu jako instantní historie. Například u tsunami v Indonésii v roce 2004, 
první tisková zpráva uváděla informaci o „vlně, které zabila dva lidi“. A na konci bylo 
mrtvých 180 000 lidí. To je to, co tím myslím. Co víme na začátku, se neustále mění. 
Neznamená to ale, že došlo k pomýlení čtenáře, ale že se situace, rozumějme skutečnost, 
změnila a určitým způsobem vyvinula. 
 
Hovořili jsme o užívání slova „útok“. Jak si deník Le Soir ověřil informaci o 
tom, zda se opravdu jednalo o útok, předtím než tento výraz použil? 
Je velmi složité použít slovo „útok“, když to mohla být třeba pouze nehoda. To by způsobilo 
ještě větší teror, zatímco nám v té době tuhle informaci neměl kdo potvrdit. Je to globální 
problém, ohledně terorismu, jak nazvat uplynulou událost. Spáchali ji teroristé, nějaká jiná 
organizace, izolovaná persona? Je rozdíl mezi klasifikací ze strany justice – oficiální názvy – 
a klasifikací mainstreamovou – užívaná všemi okolo. Pro média je důležité mít referenci na 
oficiální či autoritativní zdroj (například Ministerstvo spravedlnosti, policie, Ministerstvo 
vnitra, atd.). Nejhorší by bylo být přichycen při vydávání lživé informace. 
 
Od jakých občanů-svědků jste dostali nebo převzali tweety, informace nebo 
audiovizuální materiál? 
První video, které jsme měli k dispozici, bylo video od občana-svědka. V případě jakéhokoli 
audiovizuálního obsahu je nejdůležitější otázka, zdali je uvěřitelný. V tomto případě zde 
nebylo pochyb. Nicméně na to, abychom ihned řekli, že to udělali teroristé ze Saúdské 



 

Arábie, bylo moc brzy. Obrázky na twitteru a jinde nic takového neříkaly, když to nebylo 
jednoznačné. Těla na zemi přímo ukazují, že byl proveden útok, ale ještě nemůžeme 
specifikovat, jaký druh útoku to byl. Některé fotky nelžou, vše závisí na jejich obsahu.  
 
Co říkáte na fotografie z útoků, které ukazovaly zraněné či mrtvé osoby? 
Použili jste eticky diskutabilní fotografii zraněné a odhalené letušky z útoku na 
Zaventem? 
Je těžké mluvit o útoku bez ukázání těl lidí, protože oni jsou toho všeho součástí. Etická 
doktrína Le Soir ale zakazuje ukazovat mrtvá těla či lidskou mizérii, což je příliš okázalé pro 
zachování důstojnosti dané osoby. Ale existují výjimky, když událost vyžaduje ukázat víc. 
Avšak nemusíme dokumentovat mrtvoly na kusy, jak to některé stránky a noviny dělávají. 
Měla (pozn. autora letuška) sice krev na obličeji, ale stala se symbolickou fotografií těchto 
událostí. Na začátku jsme byli kritizováni za užití této fotografie. Ale nakonec tato letuška 
přijela do Bruselu na vzpomínkovou akci dne 22. března a řekla, že publikování její fotky 
bylo užitečné jak pro ni, její rodinu, tak pro lidi, aby si uvědomili, čím si prošla. Proto se stala 
tato fotka symbolickou a nese nějaký odkaz, jak sama žena na obrázku komentovala.  
 
Na druhou stranu, další fotografie byly vyfoceny fotografy, kteří dělali dokumentaci, a ty 
nebyly použity Le Soir. Dozvěděli jsme se, že tento muž prodal fotografie do britských 
agentur za 3000-4000 EUR.  
 
V Le Soir jsme byli limitováni zveřejnit poraněné lidi. Vedle obrázku letušky bylo 
publikováno pouze několik fotek lidí. Když bychom mluvili o útoku v metru, u něj nebylo 
publikováno nic, kromě obecných pohledů a záchranářů. 
 

V momentě publikování této fotografie bylo ale riziko, že by s publikací žena 
nemusela souhlasit? Není i toto znakem profesionální žurnalistiky? 
To je pravda. Jde tu o právní normu: je to veřejná událost, na veřejném místě, fotka není 
kradená či nelegálně pořízená na soukromém místě. Zbývá tedy morální problém, který je v 
zásadách pro žurnalisty a je ukotvený v Etickém kodexu, který například sociální sítě nemají. 
V tomto případě je Le Soir poněkud překročil, protože motiv a důvod její publikace byl 
výjimečný. A protože tato fotka ostentativně nepřekračovala lidskou důstojnost té osoby. 
Tady bylo rizik opravdu málo, jestli vůbec nějaké riziko pro ni či její rodinu, že se tím zvýší 
jejich trauma z tragédie díky této publikaci, bylo.  
 
Problém u sociálních sítí je, že nejsou vázány těmito právními limity. A na internetu je vidět 
hodně věcí, někdy to může vypadat, že občanští žurnalisté jdou více do hloubky nežli ti 
profesionální. Může to působit tak, že jsou lépe informováni, ale to nebývá ten případ. Spíše 
je to tak, že se odvážili k jiným věcem, co my v tisku ne. Když zvážíme alternativní tisk v 
Belgii, nikdy to není druh tisku, který sbírá a zveřejňuje informace. Ve většině případů jde o 
tiskové zprávy  vyjadřující různé názory. Oni shromažďují fakta z tradičních médií a 
interpretují je dle svého pohledu na věc a takovým způsobem, jak chtějí věc demonstrovat 
veřejnosti. Je to chvályhodné žurnalistické cvičení, ale obecně se alternativní média angažují 
v sociální a politické sféře bez toho, aniž by se hlásili k nějaké orientaci, stranám a jménům. 
Kdokoliv na internetu, Facebooku nebo jiných stránkách může tvrdit, že je žurnalista nebo 
žurnalista přímo z novin či žurnalista na volné noze.  
 
Díky kouzlu techniky, jejich publikace se objevují jako důležitý tiskový orgán čtený tisíci 
lidmi. Některá alternativní média dávají dojem důležitosti. To může být intelektuální klam. Je 



 

to proto, že jednotlivec, či skupina jednotlivců nám dává iluzi, že jsou informační médium 
rovnocenné novinám.  
 
Poslal deník Le Soir některé žurnalisty přímo do centra dění v průběhu útoku? 
Ano, ano. Rozdíl mezi současností a tím, jak to vypadalo před deseti lety, je ten, že tehdy 
bychom se o tragédii dozvěděli podle linoucího se kouře nebo by někdo zatelefonoval. Je to 
podpora, která se změnila, ale novinářská práce zůstala stejná. Měli jsme týmy, které byly 
mobilizovány na Ministerstvu vnitra, na policejním prezidiu, všude, kde se něco dělo. A to s 
jednou inovací: naši novináři mohli referovat, skrze tweety přímo z místa. Tohle není pro Le 
Soir obvyklé. Bere nám to hodně času, ale je evidentní, že se změnil způsob, jak se novinařina 
dělá. 
 
Hlavním cílem žurnalistiky není předat veřejnosti tři tweety. Poutá to pozornost veřejnosti, ale 
aby byl tweet úspěšný, musí být ozvláštněný, napsaný z určitého pohledu. Můžeme se jenom 
dohadovat, jakou intelektuální hodnotu v sobě ukrývá 162 znaků, kde můžeme simplifikovat a 
pouze říct „policie zasahuje“ nebo „jsou tam zatčené osoby“, atd. 
 
V průběhu útoků, jako u toho v Zaventem, víme, že prostor bude uzavřen policií. Abychom 
byli schopni se dostat dovnitř, je lepší nechodit jako obvykle hlavním vchodem, protože tam 
bude mnoho lidí a novinářů. Potřebujeme alternativní cestu, jak se dostat dovnitř, a to je 
zkontaktovat naše lidi. Postování tweetů je ale stále potřebné. Někdy to ale vidím jako rušivý 
element, protože netěžíme z dobré informace.  
 
Když se bavíme o mapování a sledování událostí tweetováním, jako tomu bylo u soudu, který 
jsem pokrýval, můžete jít více do hloubky. Žurnalistům z papíru, kteří seděli v redakci, jsem 
soud pokrýval tweety. V jeho průběhu jsem napsal dohromady na 3400 tweetů. V průběhu 
řízení procesu to bylo kontinuální informování o stavu dění tweety a bylo velmi úspěšné. 
Takže to byla taková twitterová událost. Nabízela čtenářům sledovat proces skrz tento kanál a 
sklidilo to úspěch. Ve svých tweetech jsem dodával rovněž důkazy a šel jsem více do 
hloubky. Myslím tím, že Twitter nebo další sociální sítě to mohou nazývat jako „událost“, což 
znamená autentický a individuální přístup mapování a sledování událostí. Kromě toho tam 
jsou obvyklé tweety, které doprovázejí událost, o těch ale už všichni vědí, a říkají nám o tom, 
že někdo z našich novin je na místě. 
 
A nyní k útokům. Které tweety jste použili a od koho? 
Tweety od žurnalistů z Le Soir a tweety od místních občanů, obojí. Víceméně se jednalo  
o 60 % tweetů zvnějška a 40 % od žurnalistů Le Soir. My se spoléháme na hodně tweetů od 
jiných žurnalistů, které známe, a kteří mají stejný záměr jako my. Nicméně s některými 
chybami občas. Například nejhorší „pute-à-clics“ (děvka za kliknutí) byla aféra v průběhu 
útoků, kterou vypustil deník La Dernière Heure . Uveřejnili fotografii hledaných bratrů El-
Bakrhouiových. To proběhlo mezi hledáním policie v městské části Forrest a teroristickými 
útoky 22. března. Problém byl, že tito dva podezřelí nevěděli, že jsou hledáni a identifikováni. 
Ve skutečnosti, tento deník policii informaci ukradl z jejich live streamu, kam se pirátsky 
naboural, a tak o bratrech El-Bakrhouiových publikoval zprávu. Státní zastupitelství potom 
okomentovalo, že se bratři dozvěděli, že jsou hledaní, a proto se chopili akce a udělali útoky 
na konci března.  
 
Jsou si redaktoři vědomi nějaké chyby, kterou publikovali v průběhu útoku? 
Tak jako tak deník Le Soir nepublikoval obrázky Bakhraouiovy aféry, protože my máme 
sociální odpovědnost. My jsme také udělali chyby, například když byl tzv. „muž v klobouku“ 



 

zatčen, měli jsme jeho identifikaci, on byl v podmínce a o 3-4 dny později byl propuštěn, 
protože policie udělala chybu. V tomto případě, se o chybu jedná, ale není možné ji spojovat s 
pochybením samotné redakce.  
 
Asi to bylo tak, že jsme řekli různé věci v momentu, za určité dychtivosti, a pak to vedlo k 
mylné informaci. To je tak trochu „pravidlo momentu“. Následující hodiny po útocích jsou 
vždycky velmi problematické. A tak jsme udělali chyby, i když jsme nikdy nenechali věřit 
lidi, že je mylná informace pravdivá. To, co je rozšířené na sociálních sítích, je 
zmanipulovaný tisk a tiskové zprávy, tisk je pod vedením mocných lidí, a tak publikuje mylné 
zprávy. To je delirium sociálních sítí a dalších alternativních médií. My nemáme zájem o to 
věřit tisku, který je pod vlivem některých politiků. To značí naší nezávislost. 
 
Český deník, ve kterém jsem pracovala, Hospodářské noviny, mě tehdy přímo 
oslovil. Věděli, že jsem v tu dobu na místě dění. Kontaktoval deník Le Soir 
někoho konkrétního na místě, nějakého svědka?  
Brusel je malé město a všichni znají někoho, kdo ví o někom, kdo byl svědkem. Například já 
mám přítele, který byl zraněn v průběhu útoku. To je síť známých. My jsme přes naše webové 
stránky žádné svědky nesháněli, protože jsme v tu dobu měli už hodně svědectví. Zde to tak 
nebylo potřeba. Mohli jsme to udělat v případě tsunami v Indonésii, nebo při událostech, které 
se dějí daleko odsud. Je to v případech, když kontakt s naším svědkem není možný navázat 
jinak než přes internet. 
 
Mluvili vaši žurnalisté se svědky přímo na místě? 
Ano, samozřejmě. 
 
Použili jejich jména? 
Ne vždycky. Je to na rozhodnutí svědka. My se jich vždycky ptáme, jestli souhlasí se 
zveřejněním jména či ne. To samé platí pro fotografie.  
 
Je důležité jméno vědět, i kdyby jenom pro nás, můžeme si zkontrolovat, zdali je tato osoba 
věrohodná, není známá veřejnosti jako násilník či jiný nebezpečný člověk, který by nám 
záměrně poskytl falešnou informaci. Říct své jméno je znamením, že mluvíte pravdu. Tohle je 
klíčový první důkaz autenticity v rozhovoru či svědectví, i když to nejdůležitější stále zůstává 
ne jeho jméno, ale to, co má na srdci. 
 
Deník Le Soir svědectví občanských žurnalistů použil, protože se objevila na 
sociálních sítích a shledali jste je zajímavými, či jste poslali své vlastní 
novináře, aby udělali se svědky rozhovor či došlo k jinému přebírání informací 
od amatérských novinářů?  
Obojí. Publikována byla emocionální a zajímavá svědectví lidí, kteří byli v tu dobu v metru. 
Naše priorita byla, že žurnalisté z Le Soir jeli na místo činu a ti z redakce dělali svou 
normální novinářskou práci. Důvodem je riziko novin, že budou prosívat informace 
z internetu, a novinář by tak ztratil svou prospěšnost a užitečnost. 
  
Takže jako vždy je problém vědět, jestli je vybraný počet žurnalistů vyslaných na událost 
dostačující. To je také důvod toho, proč děláme po událostech debriefingy. Pořád je více a 
více ohroženého světového tisku. Novinářským zájmem je potvrdit podstatu a důležitost 
žurnalismu a tisku, který funguje, to znamená v souladu s pravidly potvrzujícími vysokou 
kvalitu.  
 



 

Koupily Le Soir nějaké zprávy, videa nebo fotografie? 
Ne. Nikdy nekupujeme fotografie ani žádné jiné informace. Je zde riziko, že informace byla 
vytvořena k prodeji. A to spouští a tvoří obchodní trh. Některé televizní kanály jsou nuceny to 
dělat. Nicméně je to různé pro videa, fotografie kvůli copyrightu. Hlavně, jestli se to týká 
některých exkluzivních fotografií, které budou mít hodnotu více než normální obrázek, který 
je publikovaný. Takže v tu chvíli můžeme zaplatit trochu víc, ale do určitého limitu.  
 
Vraťme se zpátky k fotografiím. Měl deník Le Soir na místě své vlastní fotografy 
nebo jste takový materiál přebírali z agentur? 
Obojí. Máme v našem redakčním týmu sedm fotografů. Také spolupracujeme s agenturami, to 
se stává častěji a častěji, takže fotografie sbírány agenturami se dají získat velmi rychle. S 
našimi fotografy pracujeme ale spíše na privátních schůzkách. Důvodem je, že využívání 
našich fotografů ve chvíli, kdy sto agenturních fotografů zveřejňují fotografie, nedává smysl. 
 
Píšící žurnalisté Le Soir nemají povoleno dělat fotografie. Je to společenský princip ochránit 
naši fotografickou profesi. Povolujeme pouze reportérům dělat fotografie, když jedou na 
druhou stranu světa a nemůže s nimi jet také fotograf. Hodnotíme tu dvě různé profese. Naši 
fotografové na to studovali a mají dostatek zkušeností. To nám umožňuje vytvářet dobré 
články a dobré fotografie, i když někdy lidé mohou dělat obojí.  
 
Jak byste tedy na závěr shrnul význam obsahů vytvořených občany-svědky a 
kde vidíte pro sociální sítě prostor ve vytváření profesionálního zpravodajství? 
Alternativní tisk a občanský žurnalismus by mohl být něčím užitečným, ale až na druhém 
místě. Neměly by se snažit imitovat tradiční média a vygenerovávat informace, snažit se 
zaujmout přední linii ve zpravodajství, protože se nakonec budou stejně mýlit. 
 
Alternativní tisk nám dává možnost analýzy názorů důležitých pro společenský kurz, pokud je 
takový obsah vytvořený důstojně. Když se jejich práce dělá upřímně a svými příspěvky míří 
na průměrného čtenáře, je to v pořádku. Ale potřebujeme transparentnost. Nemůžeme být 
přední žurnalisté a předávat obecné informace a ve stejnou chvíli být militantní analytici, kteří 
přidávají informace za specifickým účelem.  
 
Riskantní je pro novináře být ohromený sociálními sítěmi. Existuje mnoho titulků v tisku, a to 
po celém světě, které hlásají „hitem sociálních sítí bylo to a to“, ve skutečnosti jde ale o ne 
příliš kvalitní článek, který přitáhl hodně likeů. To neznamená, že okolo toho musíme dělat 
takový humbuk a být tím slepě fascinováni. 
 
Le Soir má čtenost dosahující 500 tisíců. Událost nebo příspěvek na Facebooku, Twitteru 
obdrží okolo 500 kliknutí. To není hodně. Je to jakási iluze sociálních sítí: věřit, že to, co se 
odehrává v soukromém sektoru zpoza obrazovky počítače, nám předkládá, jaká by měla být 
realita. Ta ale ve skutečnosti neexistuje. 



Příloha č. 2 – Rozhovor s Martinem Ehlem (5. 5. 2017 v redakci Hospodářských novin v 
Praze, vedla Tereza Haniaková) 

Chtěla bych se Vás zeptat obecně, co si myslíte o občanských žurnalistech? Jestli to 

je trend, který je něčím zajímavý? Jestli v něm vidíte nějaké úskalí? 

Je otázkou, koho tím myslíme. Jestli je to člověk, který jakkoli někam pravidelně přispívá, nebo jestli 
je to člověk, který jenom používá Twitter nebo podobnou sociální síť, nebo jestli je to někdo, kdo 
cíleně píše nějaké články s určitým záměrem. Může to být kdokoliv, lidé, co dávají příspěvky na 
Facebook, protože si chtějí „pokecat“ touto formou. Pro mě ale už v termínu „žurnalista“ je někdo, 
kdo jedná s nějakým záměrem, ať už že ho to baví a má to jako koníček, nebo chce ovlivnit něčí názor 
k nějaké své kauze nebo nějakému světonázoru nebo je to někdo, kdo je za svou práci placen a cíleně 
dělá kampaň. Může to být tzv. troll, který se tváří jako občanský žurnalista. K tomu přistupuji opatrně.  

Jak byste hodnotil lidi, kteří přispívají na sociální sítě. Jsou užiteční pro 
zpravodajství? 

Všichni přispívají na sociální sítě, spousta lidí, takže to nemůžu jen tak rozlišit. Můj pohled na to je, že 
z té masy informací, když mě něco zajímá, musím umět vyseknout to, co potřebuji nebo hledám. A 
zdroje následně ověřit. Nemusím toho člověka nazývat občanským žurnalistou, to může být ať už 
žurnalista či prostý svědek, co to natočí a dá to na sociální síť. On se nepovažuje za žurnalistu nebo 
novináře, on používá pro něj běžný nástroj, aby tu věc zveřejnil. K tomu mě napadají záběry doktora, 
co ho vynášeli z letadla, když si nechtěl měnit místo, tak to bylo jen díky těm záběrům. Když to 
popíšete písmenky, to není to stejné, jako když zveřejníte video i s tím zvukem. To má hned jiný 
dopad. A nemyslím si, že to lidé zveřejňovali, protože si mysleli, že jsou novináři, ale proto, že se 
domnívali, že se děje něco důležitého a je potřeba to ukázat. 
 

Takové příspěvky považujete za klíčové, co se týče zpravodajství? 

Když je zahrnu do zpravodajství, je důležité je ověřit. Není to jen tak, vidět něco zajímavého a dát to 
do zpravodajství. Je důležité to ověřit ze zdrojů, které znám.  

Když je to Twitter, s tím pracujeme nejvíc. Ověřujeme, jestli je to známý účet, ze kterého jsme 
informaci již přebírali, jestli ho zná kolega. Redaktoři často znají „profláklé“ lidi nebo instituce, kteří 
hodně pracují se sociálními sítěmi. To se prokazuje jako dobrá věc, nejsme experti na všechno. Nebo 
to člověk prověří skrze své kontakty.  

Na sociálních sítích se díváme se, jestli se v té oblasti něco stalo. Téměř ihned přinesou něco Agentury 
jako Česká tisková kancelář nebo Reuters téměř ihned něco přinesou. Na Twitteru je to vždycky ale 
rychleji. Pokud někdo z mých lidí, které sleduji, re-tweetuje něco z neznámých účtů, tak jsem opatrný. 
Ale když se takových informací objeví víc, známý re-tweetne neznámého a zároveň do toho jdou 
informace z médií, jako jsou agentury, tak už je to pro mě jako zdroj informace. Pořád s tím ale musím 
pracovat opatrně. 

Podívám se, co je to za člověka. Zdali tam má nějaké normální povolání, celé jméno, netváří se to jako 
troll. Trolla už poznáte. Pakliže tam má historii nějakých tweetů, byť i třeba z jeho oboru, nebo že tam 
má tweet, že se vrací z dovolené, tak je pravděpodobné, že může být na letišti (pozn. autora v příkladu 
bruselského atentátu). Tím se to stává použitelným, ale pro mě ne primárním zdrojem. 

 

 



Myslíte si, že sociální sítě jako Twitter jsou výhodnější v krizových situacích jako v 
Bruselu? Nebo všeobecně je pro Vás důležitý jako audiovizuální zdroj? 
Pro mě osobně se stal všeobecně důležitým zdrojem nejen pro rychlost, ale i pro nastavení. Používám 
aplikaci Tweetech, mám dvě obrazovky a na jedné pořád běží Tweetech kromě jiných věcí. Je tam 
několik sloupců, jak to mám nadefinované, koho to sleduje, vidím tam hodně informací najednou. 
Mám tam Trumpa (pozn. autora Donalda Trumpa), mám aplikaci v telefonu, sice to není Tweetech, 
ale něco velmi podobného, to mi umožňuje velmi rychle zjistit, co se děje ve světě. Rychle si to 
projedu a mám základní přehled.  Ale když jde o konkrétní zdroj, tak s tím pracuji opatrněji. Sleduji 
také hodně institucionálních účtů, protože média americká nebo západní obecně pochopila, že si tím 
přitáhnou lidi.  

Když se jedná o Twitter, kde si příspěvky ověřujete? U obsahů občanských žurnalistů 
je verifikace přece obtížnější.  
Pokud máte občanského žurnalistu, který přispívá neustále, znáte ho. V období Arabského jara bylo 
milion lidí, kteří dávali informace na Twitter nebo jinam. Spousta z nich se kvůli tomu stala známými, 
tvářili se jako občanští žurnalisté. A my jsme museli ověřovat, i když neříkám jednoho po druhém. 
Když někoho cituje CNN nebo Al-jazeera, tak to pro nás znamená relevantnější zdroj, i když je to 
opravdu občanský žurnalista, který se ocitl na místě „M“ v čase „Č“. Protože nejsme velká redakce, 
nemůžeme ověřovat všechno. Arabské jaro a Ukrajinská válka nás naučily s těmito informacemi 
zacházet velmi opatrně.  

Ale v zásadě, cituje-li někoho standardní médium typu Reuters, je to pro nás ověřený zdroj. Pak je 
skupina lidí, kteří se objeví na místě úplnou náhodou, jako na letišti v Bruselu. Tam, jak říkám, 
postupujeme metodou, „zda-li můj známý re-tweetnul neznámého“ a sdílejí něco zajímavého, stává se 
to zajímavé i pro mě. Např. při útoku v Paříži, to bylo to známé video ze střechy, jak tam běhají ti dva 
s kalašnikovem. Když to sdílejí Le Soir nebo nějaké francouzské noviny, tak předpokládám, že oni tu 
verifikaci již provedli.  

V online reportáži při teroristickém útoku jste často brali Twitter od institucí, politiků, 
ale pak tam byl jeden tweet od člověka, který si říká Green Lemon.  
Často ty příspěvky bývají od někoho z ulice, kdo je toho svědkem. Když víte, že příspěvek je z místa, 
kde se něco opravdu děje, pak víte, že na té fotce je opravdu to místo. Pak tomu věříte. Ale neměl by 
to být hlavní nebo jediný zdroj informace. Je-li to dokreslení, nebo jestli je to člověk, který jel metrem, 
a něco vybuchlo, byť sám sebe nazývá nějakou přezdívkou, v tu chvíli to není to nejvíc důležité. 

Editor věří, že se tam něco děje. Člověk, co pod touhle přezdívkou, věc ukazuje. Nemáme na to žádná 
pravidla. Já bych si rozkliknul ten daný účet a zjistil, jestli ten člověk má nějakou historii a co to je za 
účet, jestli to nejsou účty jako například AngelaMerkel-queen of Europe, Darth Putin, atd. Ty bych do 
takové věci nedal, tím se bavíme, ale neděláme z nich seriózní zpravodajství. Těch pár účtů člověk 
zná, ale když tam má evidentní fotografie z místa, kde jsou ti lidé, nevidím to jako nějaký prohřešek. 
Na začátku akce je to takový fofr, že berete vlastně vše, pak další oči na to koukají a verifikují to - ten 
editor, který má službu. A až pak později řešíme, případně se čtenářům omluvíme. Nepamatuji si, že 
by se něco takového stalo. Editoři jsou opatrní, dokonce bych řekl, že někteří až velmi opatrní. Měli 
jsme zprávu, a řešili jsme, že čeští vojáci se opili v Litvě. Původně jsme mysleli, že to je fake, a zjistili 
jsme, že to ne, ověřovali jsme to za tři rohy. Zpráva byla napsaná a editorka se zasekla na tom, že tam 
nemůžeme dát ilustrační fotku českých vojáků, protože je to tak citlivá věc. Řešili jsme, jakou fotku 
tam dát, protože tam musí dát nějakou fotku. V případě teroristického útoku nebo rychlé věci, 
rozumím tomu, že to editor takto použije. Já bych to řešil dle charakteru toho účtu. Jestli to není 



Charlie Hebdo, teď ho všichni znají, ale jestli to není nějaký troll. Můžete narazit na trolla. Tady na 
východě máme tuhle obsesi. 

Belgický editor mi říkal, že ve chvíli, kdy je to taková krizová situace, tak je 

audiovizuální příspěvek důkazem sám o sobě. 
Editor jedná pod tlakem, ale já jsem v tomhle opatrnější od ukrajinské krize. Spousta těch věcí se 
později přemazávala nebo upravovala. Sestřelili letadlo MH-17 a oni tweetli, že sestřelili ukrajinské 
letadlo, ale když se ukázalo, že to letadlo ukrajinské nebylo, tak tu konverzaci jednoduše vymazali. 
Pak Vám zbudou jenom screenshoty, které jsem si tehdy neudělal, protože mě to nenapadlo. 

Z jakého důvodu používáte sociální síť Twitter? Je to z toho důvodu, aby 

zpravodajství vypadalo graficky hezky, nebo že právě tam najdete první syrovou 
informaci?  

Nemá to žádné oficiální vysvětlení. Twitter přináší informace opravdu rychle. Vy je můžete relativně 
snadno ověřit, co je to za účet a jestli se na tom místě něco děje. Vypadá to graficky dobře, to je spíš 
taková perlička, že to tam dáte. Máme Reuters, ČTK, která je ale poslední dobou velmi špatná. 
Reuters je opatrný jako klasické médium. Twitter je jednoduchý a jednoduše se s ním pracuje. 
Technicky re-tweetování, embedování na stránku a další věcí jsou jednoduché. Hospodářké noviny 
mají asi 200 tisíc sledujících na Twitteru. Je to médium, které je vryté s tímhle čtenářem. Je to 
evidentně médium, ve kterém čtenáři pracují a žijí, to bych viděl jako pomocný důvod. Já myslím, že 
to je rychlost informace v kombinaci se snadností jejího zpracování. Pomocí čtyř kliků to embedujete 
do systému. 

Twitter jste v online reportáži o bruselských atentátech jste použil, ale Facebook asi 

pouze jednou. 

Problém je, že Twitter má další pozitiva, to máme ověřené. Má přísnější politiku bojování proti fake 
účtům, zatímco na Facebooku si může každý napsat cokoliv jakkoliv. Druhou věcí je to, že na 
Twitteru to jde za sebou. Kdežto algoritmus Facebooku Vám to časově míchá. 

Když tolik používáte sociální sítě, máte nějaká pravidla pro užívání příspěvků ze 
sociálních sítí. Jedná se o interní zásady redakce nebo etický kodex? 

Nemáme na to žádná pravidla, nevím, jestli je to dobře nebo ne.  Máme něco v etickém kódu, jak 
používat Twitter. Platí proto ale klasický systém ověřování. Měli jsme také školení, jak s tím pracovat 
aktivně, než abychom je používali jako zdroj. V zásadě je to jakoby další agentura, která tu informaci 
přinese rychle. Ale musíte k tomu přistupovat opatrně na rozdíl od agentury. V oddělení jsme si o tom 
povídali mnohokrát na základě zkušeností z posledních let, ale nijak systematicky jsme to 
neuchopovali. 

Myslíte, že používáte sociální sítě více na zahraničním oddělení než na domácím? 
Já nevím, teď se tady utvořilo oddělení sociální sítě. Pro nás jako zahraniční oddělení je to důležitější 
zdroj informací a dalších pohledů než pro ty domácí. V zásadě nekoukám domácím přes rameno, jak s 
tím pracují. Se sociálními sítěmi se obecně pracuje hodně.  

Když Vaše online reportáž začala, byla jedna z posledních, která pokrývání události na 

serveru spustila. Pamatujete si, jak to probíhalo? 
Já nevím, to je systémem, jak funguje workflow v newsroomu. Server iHNed.cz by měl být obrazem 
Hospodářských novin na webu, není to tak médium určené pro většinového čtenáře o obecných 
informacích. Často pro zahraniční rubriku je prioritnější online reportáž na Aktuálně.cz, kde to víme 
díky číslům. Na zahraniční témata tam lidi chodí a zajímá je to tam. Pro nás je důležité to začít dělat 
na Aktuálně. My jsme jeden tým. Někdo umí Aktuálně, někdo noviny, někdo iHNed. Pro nás je 



důležité to rozjet na Aktuálně. Není (Pozn. autora server iHNed.cz) integrovaný do našeho týmu, mají 
svoji editornu někde jinde. Když se něco děje, já musím za nimi dojít a pak to rozjedou.  Základní 
rozdíl ale je v tom, že od něj by čtenář neměl očekávat, že bude pokrývat úplně všechno do velké šíře. 
Když se to ukáže jako důležitá věc, tak se to rozjede online i tam. 

Takže při bruselském atentátu byla primární online reportáž na serveru Aktuálně.cz 
nebo iHNed.cz? 
Na Aktuálně to čtenáři hledají častěji, vsuneme to tam dřív. Ale pak to posíláme tam i tam. 

Oni se doublují, že? 
Ano. Při tom, kolik nás je, to nejde udělat jinak. Překryv čtenářů je 10 %. Není to, že by člověk kliknul 
tam i tam. Čtenáři Aktuálně jsou jiní než čtenáři iHNedu. 

Ať už oficiální stránky, agentury, noviny – všechny tyto zdroje jste přebírali většinou 
z Belgie. Některé z jiných serverů měli jako zdroj především agenturu Reuters. Čím to 
je? 

Je to jazykovou vzdělaností, kdo je schopný tomu porozumět, tak je jasné, že půjdete k tomu 
nejbližšímu zdroji, jaký máte. V tuto chvíli máme dva nebo tři lidi, kdo rozumí francouzsky. Je dobré 
se na to podívat minimálně pomocí googlu překladače, co k tomu mají, neříkám, že to musím převzít. 
Úplně nejlepší jsou regionální zdroje. Když atentát v Bruselu pokračoval, objevil jsem nějaký úplně 
obskurní bruselský web, který pokrýval asi čtyři čtvrtě, zrovna tam probíhal zátah a oni tam měli live 
kamery. Jdete nejblíž, kam můžete. Ani zpravodaj na místě vám tohle nevyřeší, ten je jen na jednom 
místě.  Je-li to jazyk, se kterým se můžete nějak vypořádat, musíte jít co nejblíže, to je asi logické. 
Jedno vysvětlení je ten jazyk a schopnost kolegů přemýšlet tím a tím způsobem jako jinde. 

Když se jedná o tak krizovou věc, jak vypadá ve Vaší redakci takové pokrývání 

událostí? V belgickém deníku Le Soir měli týmy a posílali je na určitá místa, pak měli 
mladé novináře na sociálních sítí, pak měli další novináře, kteří obtelefonovávali 
politiky, policii, atd. Jak jste na to šli Vy? 

Máme systémy, ve kterých vidíme do agentury, vidíme Twitter a webové stránky. To jsou naše zdroje. 
V takové situaci, když někde blikne něco, hned musíme ověřit, jestli se to děje. Pokud ano, tak 
agentura je základní zdroj, pak hledáte místní zdroje jako byl Le Soir nebo něco belgického. Pak 
řešíte, jestli tam náhodou není nějaký člověk, kterého znáte. Tak ho zkusíte „znásilnit“ na dálku, jestli 
by Vám něco nedodal. Je to o plasticitě. Potom řešíte, jestli tam není někdo známý, v případě Bruselu 
třeba europoslanec, který něco tweetuje. Pak to dostane osobní rozměr, který je pro toho čtenáře 
zajímavější, že si pod tím dokáže představit živého člověka. Přičemž tam jsou ještě editoři. Jeden 
člověk sleduje agentury, jeden sleduje sociální sítě, a třetí to tam dává technicky. Mým úkolem je tam 
dát hodně obsahu a pak to dát do systému. Tak to funguje jak na ihned, tak na Aktuálně. To je práce na 
dlouhou dobu. Kdybych měl jeden rámeček a editoři si to z toho brali, to by bylo úžasné. Vyrábíme tři 
média, Aktuálně, iHNed a noviny, každý má úplně jiný systém výroby, ať už technický, jiný software, 
jiný program, či jiný proces výroby, nepovídá si to spolu, nic. 

Když jste tam měli europoslance Jiřího Pospíšila, sám jste ho kontaktoval? 
Abych pravdu řekl, nevím. Mohl tam být tweet nebo text. Domluvili jsme, že někdo zkusí obvolat 
europoslance v případě textu. V takovém případě třeba přijdou i kolegové z domácího oddělení s tím, 
jestli nepotřebujeme pomoct, koho by mohli zavolat. Ale to se spíše děje, když to má nějaký český 
rozměr. Například u letadla na Ukrajině jsme nejdřív řešili, co se stalo. Poté jsme to rozvíjeli dál. To 
bylo večer v sedm. Pak kolegové z domácí obvolali ČSA, jak je to s odklonem letu, jestli nezastavují 
lety. První vlna je zachytit informaci a nějak ji čtenáři předložit, druhá vlna je jí rozvinout, dát ji do 



videí do fotografií, a pak teprve ve třetí vlně připadá přemýšlet nad tím, co vlastního k tomu můžu 
přidat v našich podmínkách při takovýhle zahraničních akcích.  

Není to tak, že bychom měli dopředu připravené, ty budeš dělat to, ty budeš dělat to. Brusel byl 
výjimečný v tom, že se stal brzy ráno, pak bylo jednoduché si na chvíli sednout a říct si ty budeš dělat 
tohle, ty tamto. A jedeme. Ale když se věc stane v noci jako pařížské útoky, to jsme byli rozlezlí. Šest 
z deseti z nás bylo v zahraničí, to jsme dávali dohromady přes celou zeměkouli. 

Pak tam byli lidé jako já, slečna referující z hotelu Thon, europoslanci. Pomohli vám 

v pokrývání událostí tito občané-svědci? 
Když vydechnete tu první vlnu, tak pak přemýšlíte, potřebujeme tam živé lidi, protože autentická 
svědectví jsou vždy nejlepší. I kdyby nám (pozn. autora ta osoba) popsala, že se náměstí vyprázdnilo 
nebo pošle fotku s policajty, jak běží po ulici. Na to není systém. Kdo má nějaké známé, ten si 
vzpomněl, že jste tady například byla Vy, že tam jste, že tam někdo pracuje, většinou to ale jde přes 
Facebooky a Messangery. Kontaktujeme je: „jsi v pořádku? Pošli mi obrázek, popiš mi situaci atd.“ 
Takhle se to obvolá. Na to není žádná příručka. 

Kontaktovali jste je jako mě, tedy přes e-maily nebo telefony? 
Přesně, jak jsem se s Vámi domluvil, tak to je, když tam nemáte zpravodaje. Přes e-maily, telefony. Je 
to na vůli občanského žurnalisty, vyjít nám vstříc nebo ne. Ti lidi se v tu chvíli stávají novinářem, ale 
spíš je vidím jako zdroj novináře. Tím, který tomu dodá plasticitu a autentičnost a tím pádem i tu 
informaci doověří ve smyslu, jestli je zavřené metro, zavřená brána, pošle nám fotku nebo to bude 
dávat na Facebook, a my si to pak vezmeme. 

Pak tam byla Sylva, sypala to na svůj Twitter. To bylo nejjednodušší, než to překlápět z e-mailu a 
fotce dočítat popisek.“ 

Právě Silvii Houskovou jste nezmínil u toho, jak jste situaci pokrýval. Ona hned ráno 

vyjela do Bruselu, je to tak? 
To byla shoda náhod. S manželem měli jet do Bruselu. Štěstí přeje připraveným. Sedli do auta a jeli 
hned. 

Jinak by jste nevysílali vlastního zpravodaje? 

Možná bychom vyslali vlastního zpravodaje. Začali jsme to řešit po první vlně, že bychom tam 
někoho měli mít. Sylva pro nás byla dar z nebes, mohla tam bez problému fungovat, protože tam měla 
zázemí. Ona byla nakročená tam jet stejně. Po zkušenostech v posledních letech, i když je náš rozpočet 
sice omezený, bych asi vyslání našeho člověka zvažoval. Je to těžké, kdyby tam člověk přijel o den 
později, tak už není proč. Mám tu informaci tady, domluvím se s jinými novinami na jejich text. Je to 
výměnný obchod, který nikoho nic nestojí. Je to všechno na známostech na kamarádství a domluvě. 

Za příklad bych uvedl útok ve Švédsku. Bouchlo to ve 14:00 hodin. To jsme taky náhodou měli 
kolegyni na cestě v Norsku za studii. Ve Stockholmu měla přestupovat, ale nakonec tam zůstala, 
protože to bylo hodinu a půl po události na místě, přebookovala se jí letenka, poslaly se jí peníze na 
účet. Kdyby tato možnost nebyla, tak bychom to zvažovali. Poměr cena výkon by nás ale možná 
dohnala k tomu nikoho nevysílat. I když pokud máte možnost tam někoho poslat, pošlete. Pro mladé 
redaktory je to skvělá škola.  

 

 



V jakém případu by to cenu mělo? 
Já si myslím, cynicky řečeno, kdyby těch obětí bylo hodně a tu zemi to nějak paralyzovalo. Kdyby 
bylo vidět, že to je velký šok, ve smyslu, že to bude mít nějaké pokračování. My Evropani se musíme 
naučit, že se nemůžeme nechat takhle vytočit. 

V případu Belgie Vám Silvie Housková hodně pomohla, i když tam byla den poté? 

Jasně. Tím, že tam měla to zázemí. Věděli jsme, že z toho můžeme vymáčknout víc, než kdyby tam 
byl někdo, kdo neví, kde je Brusel, kam jít, s kým mluvit, kam zavolat. Byla schopná nezačít od nuly, 
ale nastoupit do rozjetého vlaku.  

Pro ty noviny je důležité dělat si ten odstup, napsat si text jiný než online zpravodajství. Když jste na 
místě, uděláte si jiný obrázek. Učíme se pracovat s videi, obrázky. Do budoucna je to cesta. Když je 
tam možnost někoho vyslat, pro mladé kolegy je to nejlepší škola. Ne je nechat zastřelit, ale ohmatat si 
to na místě. Zažijete to jen párkrát za život. Když to budete zpracovávat jako editor, máte o tom 
mnohem reálnější představu, víte, co je možné a co není. Když vybíráte z deseti tisíc fotek na 
Twitteru, víte, kam se dívat víc a kam méně. 

A co etická stránka explicitních fotografií ze dne atentátu? Například v Londýně přes 
agentury byly některé fotky hodně drastické a spousta deníku je využívala. Máte etický 
kodex nebo jiná pravidla, podle kterých je vybíráte? 
Nemáme to nikde napsané. Ale je tu ohledně toho určitý všeobecný pokyn. Když je někde rozmáčklá 
hlava, tak se o tom vede krátká debata, jestli ano nebo ne, ale ne o každé fotce. Když si není editor 
jistý, zeptá se lidí okolo, nebo nadřízeného. Jestli to je moc či nikoli. Myslím si, že se to nemá 
přehánět. Je toho tolik, často je lepší nějaká umírněnější fotka, než ukazovat ty drastické. Záběr 
sebevraždy v přímém přenosu na Facebooku bychom nedali.  

Kolegové byli v Iráku, ti nafotili mrtvé vojáky Islámského státu v pokročilém rozkladu. Nebyly to 
hlavní fotky té reportáže, nebylo to na titulní straně, nedělal se z toho pouták. Bylo to ale součástí 
většího obrazu, jak to v Mosulu vypadá teď. Nebylo to uděláno prvoplánově. Je to soubor třiceti 
fotografií, z toho přibližně čtyři nebo pět byly tyto „hnuseny“, ale ne takové, že by se tam někdo 
vyžíval, jak tam čert žere něčí hlavu, ale že někdo odkryl plech a tam bylo mrtvé tělo.  

V případě Belgie, ty fotky jsou později. Tam byly fotky zkrvavených lidí, byla tam paní se zkrvavenou 
hlavou, to je spíš ta ilustrace toho, jak to tam vypadá. Ale obrázek těla s vyhřezlýma střevama, tam 
bych byl opatrnější. Neříkám, že bych to po debatě nedal. Editor je v takovém rauši, musí se zeptat 
někoho okolo. Jsou potřeba druhé oči, které v kontextu pomohou ujasnit, jestli fotografii publikovat 
nebo ne. Máme hodně kolegyň žen, ale ty byly v Nikaragui, viděly také už ledacos. V poslední chvíli 
bych se zarazil a zeptal se okolo: „já jsem té krve viděl hodně, myslíš si, že toho je moc?“ Řídil bych 
se tím, co řekne. Já jsem v tom až po uši. 

Použili jste eticky diskutabilní fotografii gruzínské letušky? Na stejnou otázku jsem se 

zeptala i v belgickém deníku Le Soir. Měla zakrvácenou hlavu, žlutou blůzu, která ji 

částečně odhalovala. 

Ta fotka se použila na online, ale do papíru nakonec nešla. Editor z toho nechtěl mít krvák. Okolo této 
fotky byla debata. Možná tam nakonec byla. Už si to nepamatuji. Ta žena byla na veřejném místě, ta 
fotografka měla právo zachytit, jak to vypadá po výbuchu. 


