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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Břetislavem Turečkem 

 

BŘETISLAV TUREČEK 

Jak dlouho jste působil na Blízkém východě? Byl jste v Izraeli ten den, kdy vypukl konflikt 

zvaný Lité olovo? 

 

Jako zpravodaj Českého rozhlasu pro Blízký východ jsem byl v regionu od počátku ledna 

2008 do konce června 2013, tedy pět a půl roku. A polovinu toho pobytu jsme bydleli ve 

východním Jeruzalémě, v arabské části a půlku pobytu v židovské části, v západním Jeruzalémě. 

A samozřejmě jsem po tu dobu jezdil do celého regionu od Egypta až po Írán a Pákistán.  

 

Když Lité olovo vypuklo, to byla doba novoročních svátků. Já jsem ten den měl volno, 

byli jsme na výletě u Mrtvého moře a najednou mi začaly chodit zprávy na mobil. Takový ty 

rychlý izraelský fleše. Že začíná bombardování Gazy. Takže jsem se musel okamžitě sebrat a 

odjet do Jeruzaléma, kde mě čekalo několik týdnů intenzivní práce. V době operace jsem byl v 

Jeruzalémě a v pohraničí, zejména ve městě Sderot. 

 

Operace Lité olovo byla specifická v tom, že ačkoliv se boje odehrávaly na území Gazy, 

Izrael novináře nechtěl do pásma pustit. Jak jste se vyrovnával s touto skutečností? Mohlo 

být takové zpravodajství objektivní? Informoval jste o tom posluchače? 

 

Ta možnost byla, ale byla samozřejmě ztížená. Izrael nás do Gazy nepouštěl a 

argumentoval bezpečnostními hledisky, což mělo své opodstatnění. Samozřejmě bylo by to pro 

nás rizikové, o tom není sporu. Ale ve stejné chvíli nás Izrael zároveň odstřihával o možnosti 

konfrontace s realitou. Potíž byla i v tom, že ve chvíli, kdy Palestinci předkládali světové 

veřejnosti svojí verzi toho, co se tam děje, tak to Izraelci zpochybňovali nebo dehonestovali jako 

propagandu. Na druhou stranu není úplně pravda, že se tam žádní novináři nedostali, tudíž to 

nebyl úplně zásadní problém. V Gaze byli dlouhodobě zahraniční novináři nebo Palestinci, kteří 
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pracují pro Reuters. Není to tak, že by tam vůbec nikdo nebyl a že by se tam nevysílalo. Ačkoliv 

co se týče palestinských zpravodajů, ty Izraelci označovali za jednostranné.  

Záleží, jak s tím každý naloží. Tam je možnost citovat jiné zdroje, samozřejmě, že mě to do 

určité míry mrzelo, ale nedalo se nic dělat. Když byl nějaký pořad nebo program, kde byl čas a 

bylo vhodné to zmínit, tak jsem to samozřejmě zmínil. 

 

Jaký je váš názor na blog pro iDnes.cz Pavlíny Reš, jediné Češky, která byla během 

operace v Gaze? Její články jsou hodně protiizraelské. 

 

Mluvil jsem s ní, když potom přijela do Jeruzaléma. Já si netroufám ji hodnotit, je to můj 

dojem, ale byla extrémně propalestinská. Byla obklopená Palestinci a viděla, jak to prožívají, tak 

to přeskočilo i na ní a tohle nám zprostředkovala. Ale úplně stejně máme i proizraelské lidi. Jsou 

to často vysoce postavení lidé, kteří si hrají na nestranné arbitry, a přitom straní Izraeli takhle 

extrémně jako paní Reš stranila Palestincům. Ona pro nás byla jeden ze zdrojů, popisovala, co 

tam viděla, a jak to vnímala, ale popisovala jen jednu stranu.  

 

Zkoušel jste se nějak zkontaktovat s lidmi v Gaze? Třeba zatelefonovat? 

 

Samozřejmě, měl jsem tam lidi, které jsem znal z předchozích schůzek nebo pobytu v 

Gaze. Těm bylo možné telefonovat, a i když to bylo problematické, tak jsem i nahrával některé 

jejich výroky po telefonu a pak se to vysílalo do zpráv jako jejich krátká stanoviska, abychom 

měli svědectví i z té palestinské strany. 

 

Nemyslíte, že v důsledku této izraelské politiky začala spousta lidí ve výsledku stranit 

Palestincům? 

 

Izraelci si mohli do určité míry uškodit. Kdo to proti nim chtěl použít jako argument, ten 

to bezpochyby použil. Na druhou stranu si myslím, že by Izraelcům mohlo stejně uškodit, kdyby 

lidé viděli ty zmrzačené lidi a Izrael by nemohl tyto důkazy, popřípadě fotografie 

znevěrohodňovat, říkat, že je to tzv. „pallywood“, kdy si Palestinci sami inscenují nějaké zraněné 

a mrtvé děti. To Izrael často označuje za propagandu. Popřípadě se vymlouvá, že mezi civilními 
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oběťmi se ukrýval terorista. V situaci, kdy by tam byl někdo ze západních médií, kdo by řekl, ale 

tam žádný terorista nebyl, vy jste skutečně zasáhli civilní cíl, tak by to Izraeli samozřejmě 

uškodilo. Daleko víc mu však uškodila celková bilance konfliktu. Při té válce zahynulo 13 

Izraelců, z toho 3 civilisté a 10 vojáků a z toho pět jich zahynulo ve vlastní palbě. Na straně 

Palestinců to bylo 1 300 obětí, tedy stokrát víc, což, si myslím, je pro vyznění této války 

důležitější, než jestli do Gazy mohli nebo nemohli novináři.  

 

Jaký je obecně vztah Izraele k médiím, funguje tam nějaká kontrola či cenzura? 

 

Pro izraelské novináře funguje řada opatření. Žádný izraelský novinář nesmí napsat „naše 

jaderné zbraně“, které údajně Izrael má. Dříve izraelští novináři, kteří se tomu nechtěli podrobit a 

cenzura to nepustila, tak to předali svým zahraničním kolegům a pak se mohl izraelský novinář 

odvolat na zahraniční média. Ale není to zcela zásadní věc, málokdo ze zahraničních novinářů se 

dostane k takové věci, aby ji musel cenzorskému úřadu předkládat. Jsou tam ale i jiná omezení, 

například izraelská vojenská cenzura. Ta funguje, když dojde k incidentu, kde mohli být zraněni 

nebo zabiti izraelští vojáci. Pamatuji si ozbrojený incident mezi pásmem Gazy a izraelským 

územím. Přišla mi zpráva, že je tam několik zabitých vojáků, ale v rámci té cenzury jsem to 

nesměl vysílat. Má to racionální důvod ze strany Izraele, nejprve se snaží informovat rodiny 

mrtvých nebo nechtějí prozradit místo, což by mohlo napomoct Hamásu zaměřovat palbu. Je 

logické že Izrael v určitých situacích brání okamžitému zveřejňování některých strategických 

informací.  

 

Je možné být v informování o izraelsko-palestinském konfliktu nestranný? 

 

To vždycky záleží i na tom, kdo to posuzuje. Každý má jinak seřazené priority, jsou lidé, 

kteří kladou důraz na lidská práva a jejich koncept ve 20. století a tito lidé vidí, že je tady nějaké 

humanitární a mezinárodní právo a Izrael se mu často vysmívá ve vztahu k Palestincům. Izrael 

okupuje Palestinu 50 let a nestalo se mu nic. Pak jsou takoví lidé, kteří vám řeknou, ale Izrael je 

nám bližší, je to jediná demokracie, musíme si ji chránit. Je to demokracie, to nezpochybňuji, je 

otázka, zda máme být k Izraeli shovívavější. Spíš bychom měli uplatňovat přísnější měřítka než 

na okolní diktatury. Že je někdo demokratický neznamená, že může pošlapávat lidská práva. 



4 
 

Někdo vám řekne, že Izrael je hráz proti islámského rozpínání. Protože Palestinci, to je přeci 

islámský terorismus. Když se podíváme do historie o islámském terorismu před 40 lety nikdo 

neslyšel, Palestinci páchali velké teroristické útoky, ale pod vlajkou revoluce, levicových idejí. 

Tady vidíme, že propojení s islámem není automatické, neplatí vždycky. Ten konflikt je primární 

mezi dvěma národy, mezi dvěma etniky a jednou zemí, to je podstata toho konfliktu. Ostatně, 

kdo to sleduje, ví, že v počátcích, když Židé začali masově přicházet do Palestiny, ještě za 

Osmanské říše, tak se bránili nejen palestinští muslimové, ale i palestinští křesťané. Já si myslím, 

že se nedá říct, jestli člověk je nestranný, pokud nedělá agitaci vědomě a cíleně, myslím si, že 

novinář má ukazovat obě strany konfliktu a já jsem se o to snažil. V mých reportážích i knize si 

člověk může přečíst stanoviska Palestinců, palestinských obětí i palestinských teroristů, může si 

tam přečíst názory izraelských obětí i izraelských extremistů, kteří Palestince vyhnali do Saudské 

Arábie. Moje krédo je, že ve svých knihách příliš neventiluji svůj názor. Ať si lidi udělají názor 

sami. Vysílal jsem z Gazy, vysílal jsem z Izraele, ukazoval jsem brečící děti tam i tam. Jenom 

proto, že Izrael je demokracie, tak nebudu zamlčovat hrůzy, které páchal v Gaze.  

 

Jaká zkušenost, kterou jste tedy získal má obecnou platnost? 

 

Pro mě to byla první taková válka nebo situace která trvala delší dobu a já jsem ji celou tu 

dobu musel pokrývat. Do té doby jsem zažil jiné věci a najednou tady byla týdny trvající válka, 

což byl pro mě velký zápřah, byl jsem na hraně organizačních, fyzických i psychických 

možností. Ten hlad po informacích tady byl extrémní. Na jednu stranu po mně požadovali udělat 

hloubkové reportáže plné informací a atmosféry a na straně druhé neustále mít třicetivteřinové 

štěky do aktuálního vysílání. Zápřah byl enormní, někdy to bylo deset věcí za den.  

 

Když to zhodnotíte s odstupem, co byste poradil budoucím reportérům, když aplikujete 

zkušenosti z této Operace? Udělal byste něco jinak? 

 

Taková nadčasová poučka: člověk skutečně nesmí nikomu stranit, novinář musí být 

buldok a jeho ctí a prestiží musí být ukázat co si myslí Izraelci, jak oni trpí nebo jak řvou do 

války a totéž ukázat i u Palestinců. Jinak nemá ten člověk v médiích co dělat. Musí být poctivý, 

zprostředkovávat ne obě, ale všechny strany konfliktu. Nemůže hřešit na to, že má informační 
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monopol. Já jsem tam byl sám a samozřejmě část té proizraelské party v Česku byla se mnou 

nespokojení. Psali na mě stížnosti, že jsem měl jednostrannou reportáž o palestinských 

uprchlících. Ale když jsem o tři týdny později měl stejně jednostrannou reportáž stejně o 

židovských uprchlících, to jim najednou nevadilo. Věcí mojí prestiže je, abych ukázal oba 

pohledy. Ale nejde to skloubit do jednoho příspěvku. Když máte třicet vteřin na zprávu, 

neřeknete obojí. Musíte být vyrovnaní dlouhodobě.  

 

Jaká jsou specifika válečného zpravodajství a hlavní etické zásady, pravidla? 

 

Já se třeba nepovažuji za válečného zpravodaje. Někde jsem byl a riskoval jsem (to je 

bonmot) jenom do výše svého platu. Třeba jsem pokrýval Arabské jaro v Káhiře, kde nám 

opravdu šlo o život a nebyl jsem pojištěný, a to člověka určitým způsobem taky limituje. Nikdy 

jsem nebyl zbabělý, ale nikdy jsem se ani nehnal do střely samopalu, abych měl skvělý záběr, to 

tady nikdo neocení. Osobní opatrnost tam být musí. Rozvážnost, být chladnokrevný. Co se týká 

pohybu v terénu i co se týká posuzování informací, zejména u izraelsko-palestinského konfliktu, 

tam propaganda běží na plné obrátky na obou stranách. Potom se často řeší etická otázka 

pomoci, když natáčím utrpení, mám to natočit a pak pomoct? Já sám jsem v těchto věcech třeba 

taky někdy prohřešil. V Iráku jsem viděl člověka popáleného chemikáliemi, dal nějaký peníze, 

nevím, jestli je to správné, ale to si člověk vždycky musí řešit na místě, kde je hranice mezi 

novinařinou a lidským rozměrem.  

 

Srovnání válečné zpravodajství teď a před deseti lety? 

 

  Média došla k závěru, že jim nestojí za to mít tam svého člověka, vezmou si to raději z 

Reuters. Tady to nikdy tolik nebylo. Jsou postkomunistické země, třeba Polsko, kde zahraniční 

zpravodajství vždycky bylo důležitější než u nás. Potkával jsem Poláky s větším rozpočtem, s 

lepším vybavením. U nás zahraniční zpravodajství nikdy nebylo prioritou ať se dělo cokoliv. 

Třeba v rozhlase nám říkali, že nejvíc lidí zajímá zelená vlna, počasí, sport, domácí a až na 

pátém místě zahraniční zpravodajství. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Jakubem Szánto 

JAKUB SZÁNTÓ 

 

Mohl byste mi prosím na úvod stručně shrnout od kdy do kdy jste během operace Lité 

olovo v Izraeli pobýval, s kým jste byl v kontaktu, kde jste pobýval, z jakých míst jste točil, 

kam jste měl přístup, jestli jste se zaměřoval na nějaká konkrétní témata nebo čistě 

podával zprávy o aktuální situace, zda jste točil nějaké delší reportáže atd.  

 

Byl jsem tam na přelomu. Slavil jsem tehdy v Tel Avivu silvestra a odjížděl jsem na 

konci prvního týdne 2009. Mě tam střídal kolega Petr Zavadil. Jinak jsem tam s Petrem 

Svidenským, což je kameraman České televize a zároveň tam byl s námi Teodor Marjanovič, 

vedoucí zahraniční rubriky Mladé fronty dnes, se kterým jsme se seznámili na letišti v Ruzyni, a 

nakonec jsme pracovali dohromady.  

 

Stýkali jsme se s důstojníky izraelské armády. Izraelská armáda často v těchto situacích briskně 

nasazuje svoje lidi, kteří poskytují informace zahraničním médiím. Stýkali jsme se s lidmi z 

postižených oblastí, včetně lidí, kterým rakety dopadly přímo na dům. To je asi všechno, 

izraelská armáda tehdy neumožnila vstup do Gazy, takže navzdory našim protestům jsme neměli 

možnost dostat se přímo na místo. Velmi důležitá byla zkouška českého předsednictví Evropské 

unie. V rámci rotace jsme se stali předsednickou zemí, díky čemuž potom přijela tzv. trojka do 

Jeruzaléma. Zástupce evropské komise, český ministr zahraničí a předseda evropské komise, 

kteří přijeli na jednání s tehdejším premiérem a ministryní zahraničí Izraele. Tohoto 

diplomatického jednání jsme se také účastnili.  

 

Prostor, ve kterém jsme se pohybovali, byl hlavně pomezí mezi Izraelem a Gazou. Dále 

město Sderot, které je od roku 2000 neustále vystaveno útokům, protože je asi 8 až 10 km od 

Gazy. Bydleli jsme ne úplně prakticky v Tel Avivu, ale bylo to dané hlavně tím, že jsme ze 

začátku měli trochu problémy se živými vstupy. Koneckonců z Tel Avivu je to do Gazy půl 

hodinka. 
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Tento konflikt byl specifický v tom, že Izrael nepouštěl novináře do pásma Gazy. Do jaké 

míry bylo omezující, že jste nemohl do Gazy? Jak jste se s tímto dilematem, že jste neměl 

možnost poslechnout si protinázor, vypořádával? Neprobouzelo to ve vás pocit, že se 

můžete stát jen hlásnou troubou té strany, na které jste mohl fungovat?  

 

Samozřejmě to složité bylo, protože v momentě, kdy probíhá válka, která probíhá kolem 

nějaké linie, byť ne klasická linie, kterou známe třeba z druhé světové války, kde proti sobě 

bojují vyvážené síly, podobně vybavené. Tady hovoříme o asymetrické válce, kde je to složitější. 

Tohle byl první ze tří konfliktů poté, co došlo k převratu, kdy Hamás převzal moc v Gaze. Co 

bylo na tom důležité – na jedné straně jsou lidi, které nikdo nechrání, nemají bunkry, výstražný 

systém. Strana, kde ta válka vypadá daleko hůř. Materiální a lidské škody jsou tam potom strašně 

vysoké. Na druhý straně je těžké tu válku popisovat ve stylu, že na jedné straně je 500 mrtvých a 

na druhé straně jsou 3, protože to neznamená, že ta strana, na které jsou tři, že se tam nic neděje, 

protože ten teror zasáhnul do života miliónu lidí, kteří byli v dostřelu. Dneska už je v dostřelu 

raket z Gazy bohužel celý Izrael. Byl problém, že nemáme tu, řekněme, horší a co se týče 

televizního pokrytí spektakulárnější část destrukce, která probíhala v Gaze. Existují ale dnes jiné 

možnosti a když se k té válce schylovalo, fungovali tam novináři. Nejenom arabští, BBC tam 

měla svého stálého zpravodaje, takže bylo možné mít celkem slušné obrazové a informační 

zdroje. Krom toho není problém používat agenturních materiálů, tak aby člověk mohl poskytovat 

komplexnější pokrytí. Nebylo to úplně komfortní, ideální je mít možnost přístupu na obě strany 

nebo tam mít kolegu, ale ne vždycky války takovýto luxus umožňují, takže jsme použili to, co 

jsme měli k dispozici. Ale nemyslím si, že bychom měli úplně svázané ruce. Byl to problém, ale 

já jsem to nevnímal tak tragicky. 

 

Jaký je váš názor na blog pro iDnes.cz Pavlíny Reš, jediné Češky, která byla během 

operace v Gaze? Její články jsou hodně protiizraelské.  

 

Já bych nerad o té dámě mluvil špatně. Ale myslím si, že člověk, který je najatý, aby 

dělal ochranku mezinárodní organizace, tak není v pozici, kdy by měl něco takového hodnotit. 

Protože to zdiskredituje nejenom jí samotnou jako profesionála, ale především to zdiskredituje 

jejího zaměstnavatele. Ty její věci byly značně, nechci říct hysterické, ale určitě expresivní. Což 
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je asi v pořádku u člověka, který takové věci zažívá, ale čekám, že lidi z bezpečnosti mají nějaké 

zkušenosti a musí se za každou cenu vyvarovat politickým prohlášením, což se jí nepodařilo. 

Tím pádem její hlas nebyl moc hodnověrný. Člověk, který poruší profesionální integritu jako 

zaměstnanec bezpečnostního aparátu mezinárodní organizace pro mě prostě není hodnověrný 

zdroj. A to že čirou náhodou byla jediná česky mluvící osoba v Gaze, čehož se chytnul hladový 

internet, tak se cítila být povinována komentovat všechno a všechno psát. Lidi, kteří byli vevnitř 

– profesionálové a novináři, pro mě byli daleko důležitější zdroj. Co ji kvalifikovalo bylo to, že 

mluví česky, já upřednostňuju někoho, kdo je schopný dát mi reálný obraz toho, co se děje uvnitř 

než toho, že je někdo Čech.  

 

 

Měl jste nějaké kontakty v Gaze? Zkoušel jste se tam dovolat? 

 

Samozřejmě. Já sem jezdím od roku 1995, nebyl problém zavolat lidem, kterým věřím, 

kteří nejsou součástí nějaké mašinérie Hamásu. Nebudu říkat jména těch lidí nahlas, ale mám 

takové lidi a navíc, kromě svých osobních kontaktů, informace Palestinců byly relativně slušné. 

Funguje tam internet, telefony, není to Afghánistán, kde není pokrytí internetem a zároveň to 

není úplně odlehlá oblast někde na východě Konga, kde ani není žádný západní novinář.  

 

Jak vám Izraelci svůj odmítavý postoj k žádostem o cestu do Gazy vysvětlovali?  

 

Izraelci to vysvětlovali tak, že se bojí o naši bezpečnost, že by nás Hamás mohl unést a 

mohli bychom se stát součástí té propagandy a celé té mašinérie. Zároveň mluvili o tom, že tam 

probíhá bombardování a bojí se o naši bezpečnost. Asi to pravda je, protože kdyby se náhodou 

Hamás skutečně rozhodl držet skupinu mezinárodních novinářů, určitě by našel způsob, jak to 

vysvětlit, třeba že jsou to špioni. Zároveň by pro Izrael určitě bylo nepříjemné, kdyby nějaký 

novinář v Gaze zahynul izraelskou zbraní. 

 

Neobrátilo se to nakonec proti nim ve smyslu, že lidé ve výsledku začali fandit 

Palestincům?  
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Nemůžu mluvit za ostatní kolegy, tohle nebyl můj první konflikt tady, já jsem začal o 

osm let dřív druhou intifádou. Novináři mají tendenci, asi celkem asi správnou, když vidí, co se 

děje na místě, kam dopadají rakety a zabíjejí lidi, si dělat starosti o ty lidi, nakonec cílem každé 

války je, aby skončila. A vzhledem k informacím, které byly k dispozici, mohli mít lidé tendenci 

kritizovat víc Izrael, protože on je ten silnější, ten, co ve výsledku zabije více civilistů a napáchá 

víc škody. Že ta válka začala kvůli něčemu, že ji někdo vyprovokoval je druhá věc. Ne všichni 

reportéři, kteří přijeli, dlouhodobě pokrývají tuto oblast, neznají tento geograficky malý, ale 

velmi složitý problém Proto mají tendenci brát věci víc černobíle: “tady umírají děti, ten, kdo 

střílí, je špatný”, ale ten narativ je složitější. Navíc ne každý v té době věděl, co je Hamás zač, 

protože to bylo krátce po převratu. Takže možná neschopnost přístupu na druhou stranu opravdu 

mohla přispět k tomu, že média i veřejnost mohly být kritičtější k Izraeli, než kdyby měli 

možnost vidět i palestinskou stranu.  

 

Jaký je obecně vztah Izraele k médiím? Funguje tam nějaká kontrola nebo cenzura? Co se 

týče přímo izraelských novinářů, platí nějaká pravidla např. o psaní o izraelské vládě, 

propaganda? 

 

Izrael je svobodná země a je možné dělat práci kdekoliv. Je nutnost se akreditovat a v 

rámci toho člověk podepisuje prohlášení, že témata, která se týkají národní bezpečnosti Izraele, 

musí novinář nejdřív předložit k souhlasu vojenskému cenzoru. Izraelská společnost je nesmírně 

svobodomyslná, takže i média jsou tady velmi kritická a nesmířlivá vůči autoritám, vládě, policii 

... daleko více než v České republice. Svobodný přístup k informacím a volný pohyb médií a 

suverenita jsou tady brány jako běžná součást společnosti, a to stejné se respektuje u 

zahraničních médií. 

 

Kdyby se někdo pokusil něco takového nastolit, tak má obrovský problém. To se tady v 

té malé zemi opravdu nepromíjí. Co je propaganda, to je složité … Když je válka, která je 

vedená proti vaší zemi, tak je těžké určit, co je propaganda. Je divné tvářit se, že by izraelská 

média měli neutrálně pokrývat válku, která je vedena proti jejich zemi, to je scestné. Pokud 

někdo bude nazývat propagandou, že tu válku nazírají ze svého pohledu, tak budiž.  
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Je možné být v izraelsko-palestinském konfliktu nestranný a během mediálního pokrývání 

objektivní? 

 

Já to slovo nemám rád. Člověk nemůže jako počítač nebo robot analyzovat, co se děje 

kolem něj. Od toho jsou tady agentury, to není úkol novináře. Úkol novináře je být člověk a 

priori. Vždycky všechno jde přes zkušenosti a životní kréda. Takže jestli je někdo objektivní, tak 

je to ta bytost nad námi, která všechno stvořila. Já si nemyslím, že by měl být novinář objektivní, 

měl by být lidský. Když skupina tří židovských ultranacionalistů unese palestinského kluka, 

přizabije ho, poleje benzinem a upálí ho jenom proto, že je Arab, tak mě nezajímá jejich 

motivace, tam je to jasný. To je horší než vražda. Obráceně, dva dospělý chlapi, sympatizanti 

Hamásu, unesou tři izraelské kluky, kteří mají sloužit jako výměna bratra jednoho z nich, který je 

v izraelské věznici a postřílí je v autě. Mě nezajímá jejich utrpení okupovaných. Je to terorismus, 

chladná vražda. A já během dvouminutové reportáže nebudu vysvětlovat 150 let židovsko-

arabského konfliktu. Proč v tomhle konfliktu se to vyžaduje víc než v jakémkoliv jiném? 

Nemůžete vysvětlit všechno, co se tady stalo v jedné reportáži nebo novinovém článku. Ať je 

posuzovaná práce kontinuálního zpravodajství Jsou stovky lidí, kteří mají výhrady vůči mému 

pokrývání konfliktu nejenom tady. To je v pořádku, kritické myšlení vítám. Člověk se musí 

snažit být maximálně vyrovnaný, pokud má nějaké sympatie, neměl by je projevovat, ale 

zároveň by neměl přestat být člověk.  

 

Je nějaká zkušenost, kterou jste během operace Lité olovo získal, která má obecnou 

platnost? 

 

Každá práce v konfliktní zóně přináší nové cenné zkušenosti, které se dají uplatnit při 

další obdobné práci. Z operace Lité olovo jsem si žádnou specifickou zkušenost nepřivezl. Snad 

s výjimkou poučky „nikdy si nestoupej před dělo, které se chystá vystřelit.“ Stát dvacet metrů od 

125mm houfnice, která vám na hlavou vypálí granát, velmi jasně ilustruje, jak se cítili vojáci 

v zákopech první světové války. 

 

Když s odstupem zhodnotíte práci při pokrývání operace Lité olovo, co byste budoucím 

reportérům poradil, čeho byste se vyvaroval? 
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Stejně jako v každé jiné válce je třeba dát si pozor na propagandu a manipulování 

informacemi jednotlivých válčících stran. Nejčistší je soustředit se na prostor, ve kterém se 

reportér pohybuje, kde sám vidí a slyší, co se děje z první ruky. Naopak snažit se z jedné malé 

části válčiště obsáhnout celou válku je vždy velmi složité, ne-li nemožné. 

 

Co obnáší válečné zpravodajství, v čem je specifické a jaké hlavní etické zásady by měl 

válečný novinář dodržovat? Jakým způsobem novináři dělají, aby si zachovali odstup 

(např. při konfrontaci se smrtí)? 

 

Je specifické především ve fyzickém nebezpečí aktérů, včetně novináře samotného, ve 

vypjatosti a nepředvídatelnosti probíhajících událostí a ve značných nesnázích při získávání 

informací. Novinář musí především zůstat člověkem, empatickým a necynickým vůči utrpení 

jiných. Musí se držet zdravého rozumu i zdravého kritického odstupu od informací, které 

získává, zvlášť ze strany zúčastněných stran. Udržet si odstup od smrti, utrpení je značně složité 

a podle mě ani záhodné. Jde jen o to zachovat si zdravý úsudek a ubránit se zakalení schopnosti 

hledat důvěryhodné informace. 

 

Srovnání českého válečného zpravodajství teď a dejme tomu před deseti lety. Proč se teď 

už tolik nejezdí? Jsou v současnosti nějaké konflikty, o kterých nejsme v Česku dostatečně 

informováni? 

 

Finanční krize, která dolehla i v na česká média, znamená stále větší důraz na politické a 

domácí zpravodajství a slepé oklešťování toho zahraničního. Někdejší silné reportáže 

z vypjatých zahraničních událostí se takřka z tisku vytratily. Systematické pokrývání krizí dnes 

zajišťují jen veřejnoprávní média, kterým zajištěné koncesionářské příjmy zajišťují možnost 

udržovat síť zahraničních zpravodajů. Kvalitativně se česká válečná žurnalistika vyvíjí souběžně 

se světovou především v technologickém směru, který umožňuje stále rychlejší pokrytí 

konfliktních zón se stále vyšší frekvencí autentických příspěvků. Zároveň se původní válečná 

žurnalistika ocitá i v Česku pod tvrdým tlakem nezpravodajských a otevřeně či skrytě 
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propagandistických zdrojů sloužících EU a NATO nepřátelských zahraničních mocností, 

především současného Ruska.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


