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Anotace 

 

Bakalářská práce „Věra Šťovíčková-Heroldová, africká zpravodajka“ pojednává o životě 

zpravodajky Šťovíčkové se zřetelem na desetiletí, které strávila v Africe. Úvodní část obsahuje 

společensko-historický kontext doby, ve kterém zpravodajka žila. Jedná se tedy o rozmezí let 

1930–2015. Zásadní metodou zpracování tohoto odborného textu byla orální historie, tedy 

osobní rozhovory. Důležitým pramenem byly také reportáže Šťovíčkové z Afriky a rozhovory 

s ní. Tyto materiály lze čerpat z archivu Českého (dříve Československého) rozhlasu. 

Tematické části na sebe navazují a chronologicky popisují zpravodajčin život. Stať odkrývá 

rodinné prostředí, začátky v Československém rozhlasu i první zahraniční cestu do Polska. 

Rozsáhlá část textu se věnuje 60. letům v Africe a období, kdy státy získávaly nezávislost. 

Důležitým mezníkem jejího života byl rok 1968. Aktivně se podílela na vysílání ČsRo, jemuž 

je věnována značná část práce. Následuje vysvětlení důvodů odchodu z Rozhlasu. Další 

kapitola se podrobně zabývá obdobím, kdy Šťovíčková nemohla sama publikovat a překládala 

pod pseudonymy. Překladatelské práci věnovala spolu s manželem značné úsilí, proto se další 

část práce zaměřuje na toto období. Popsán je rovněž závěr zpravodajčina života, 

kdy překládala převážně z francouzštiny. Práce je doplněna dokumenty Národního archivu, 

zabývajícími se členstvím v KSČ a také povolením k práci v zahraničí. 

 

Annotation 

 

The bachelor thesis „Věra Šťovíčková-Heroldová, africká zpravodajka“ deals with a life 

of a reporter Šťovíčková emphasising a decade she spent in Africa. The introductory part 

outlines a sociohistorical context of the period in which the reporter lived, specifically the time 

span of 1930 to 2015. The fundamental method of elaborating this text was the research 

of the oral history, and thus personal interviews made with acquaintances of Šťovíčková. Other 

valuable sources of findings were reports Šťovíčková made during her stay in Africa 

and interviews with her. Materials containing these records can be obtained from the archive 

of Czech (formerly Czechoslovak) Radio broadcasting service. The thematic parts follow 

on each other and chronologically describe the reporter’s life. The main text uncovers 

the family environment, the early activity in the Czechoslovak Radio and the first travel across 

the border to Poland. An essential part of this text discusses the 1960s in Africa and the period 

when states were gaining independence. The significant milestone of her life was 1968. 
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She actively participated in the broadcasting of ČsRo, to which is devoted also a part of this 

text followed by an explanation for reasons why she left Radio. The next chapter deals with 

the period when Šťovíčková was banned from publishing and therefore was translating under 

pseudonyms. She devoted considerable efforts alongside with her husband to translation work, 

hence the thesis focuses also on this period concluding with the last stage of reporter’s life, 

when she was translating predominantly from French. The work is supplemented by documents 

of the National Archives, referring to her membership in the Communist Party, and a permission 

enabling her to work abroad. 
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„Ten kdo není zvědavý, ať zůstane doma.“ 

 
 

„Krása v životě je objevovat drobnosti.“  

Věra Šťovíčková-Heroldová 
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1 Úvod 

 

1.1 Důvody výběru tématu, osobní přístup 

 

 V předkládané bakalářské práci se zabývám životem Věry Šťovíčkové-Heroldové. 

Při přednášce na fakultě jsem se s touto dámou seznámila, a po zjištění, že o ní dodnes nebyla 

napsána žádná rozsáhlejší studie (kromě knih, které vydala sama), jsem se rozhodla věnovat 

právě její osobnosti. Zpravodajka mě zasáhla nejen z profesního hlediska, ale především 

odvahou postavit se za svůj názor a čelit možným důsledkům vlastního jednání a také snahou 

žít život naplno, nezávisle na okolních, často nepříznivých podmínkách. Ve svém životě 

si ale vše získala sama. V práci bude zřetelné, že nikdo Šťovíčkové nepřipravoval cestu, musela 

začít od píky a od nejnižších pozic se vyšplhat na ty vyšší.  

Šťovíčková-Heroldová bohužel zemřela na podzim roku 2015. Je mi velice líto, 

že se na některé otázky, které si kladu během četby jejích knih, už nemohu zeptat sama. 

V roce 2006 se podařilo Tereze Brdečkové vytvořit pro Českou televizi rozsáhlý rozhovor 

s názvem Ještě jsem tady, který mapuje celý novinářčin život. I z něho tedy budu ve své práci 

částečně čerpat. 1 

 S velkou vděčností jsem přijala pozvání Vladimíra Príkazského nahlédnout do archivu 

Českého rozhlasu, který se pro mě stal přirozeně také jedním ze základních zdrojů. Vycházela 

jsem nejen ze Šťovíčkové reportáží (převážně z let, které strávila v Africe), ale také z mnohých 

rozhovorů, v nichž po sléze vypráví o svých začátcích, Africe, roce 1968, ale také o letech, 

kdy jí byla činnost zakázána.  

 Oslovila jsem během psaní své bakalářské práce lidi, kteří se v průběhu svého života 

setkali se Šťovíčkovou-Heroldovou. Usilovala jsem o ucelený obraz, o zobrazení nejen jejího 

profesního života, ale chtěla jsem také poukázat na lidskost a ženskost. Využila jsem tedy 

rozhovorů nejen s jejími kolegy z Rozhlasu, ale s lidmi, kteří ji poznali i v době, kdy jí byla 

činnost informovat společnost zakázána. Metodou zpracování odborné práce se tedy stala orální 

historie. Základ, který tvoří osobní rozhovory, vzpomínky a historky, jsem podepřela odbornou 

literaturou, ať už se jedná o publikace z pera novinářky nebo o prameny jejích vrstevníků. 

                                                 
1 BRDEČKOVÁ, Tereza. www.ceskatelevize.cz : Ještě jsem tady. [online]. 2007-07-09 [cit. 2018-03-07].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1059542845-jeste-jsem-tady/207562253100007-jeste-jsem-

tady-vera-stovickova-heroldova-i/ 
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Při přípravě na rozhovory mi byla vzorem sama Šťovíčková-Heroldová, která právě na přípravu 

kladla velký důraz. 

 Ve své práci jsem se snažila držet předem vytvořených tezí. Udávaly tak jasnou 

strukturu a postup, který kopíruje zpravodajčin život od dětství až po stáří. Od tezí jsem se nijak 

neodchýlila, pouze ve třetí kapitole práce jsem přidala část o africké mytologii a celkově 

africkém umění, jež si Šťovíčková zamilovala. 

 

1.2. Politická a společenská situace v Československu 

 

1.2.1 Válečné období 

 

 Šťovíčková se narodila v roce 1930, takže vyrůstala v době mezi dvěma světovými 

válkami a zároveň během celosvětové hospodářské krize. 2 V Německu došlo následně, 

30. ledna. 1933 k nástupu Adolfa Hitlera k moci. Na konci června roku 1934 byli vyvraždění 

nepohodlní příslušníci nacistické strany při tzv. noci dlouhých nožů. Vyvražďování tím však 

v Německu neskončilo, o čtyři roky později, v listopadu 1938, byli v rámci křišťálové noci 

cílem Židé. Ještě předtím se ale v Mnichově sešli představitelé čtyř evropských mocností, 3 

aby podepsali Mnichovskou dohodu, jež mimo jiné stvrdila postoupení československého 

pohraničí Německu. 

 V Československu zatím proběhly v květnu 1935 parlamentní volby, ve kterých vyhrály 

koaliční strany, které šly do voleb s programem boje proti fašismu. V prosinci téhož roku byl 

zvolen prezidentem Edvard Beneš. 

 Dne 23. srpna 1939 byla v Moskvě stvrzena německo-sovětská smlouva o neutočení 

a následně, když si mohl být Hitler jistý tím, že Sovětský svaz nezasáhne, se rozhodl 

1. září 1939 napadnout Polsko, čímž začala druhá světová válka. Německo během několika dní 

obsadilo Belgii, Nizozemí a Lucembursko. Do bitvy se přidaly postupně i další státy. 

 Přijetí Mnichovské dohody změnilo celkovou politickou a společenskou situaci 

v Československu. Byla jmenována nová vláda, existovaly pouze dvě politické strany. 4 

                                                 
2 Za počátek celosvětové hospodářské krize se považuje pátek 24. října 1939, kdy došlo k zhroucení obchodu 

s cennými papíry na newyorské burze. 
3 Konkrétně se jednalo o Arthura Nevilla Chamberlaina (Velká Británie), Édouarda Daladiera (Francie), Benita 

Mussoliniho (Itálie) a Adolfa Hitlera (Německo). 
4 Strana národní jednoty – členy byli například představitelé Agrární strany, a Národní strana práce – zastánci 

sociální demokracie a část národních socialistů. 
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Prezidentem se stal Emil Hácha. Adolf Hitler nechal po své návštěvě na Pražském hradě 

vyhlásit výnos vůdce a říšského kancléře o vytvoření tzv. Protektorátu Čechy a Morava.  

 Šťovíčkové se období války významně nedotklo, tato práce ho proto nebude podrobněji 

líčit. Stěžejní historickou částí budou šedesátá a sedmdesátá léta 20. století. 

 Druhá světová válka v Evropě skončila v Evropě 8. května 1945 kapitulací Německa, 

avšak s jejími následky se svět vyrovnával ještě několik následujících let. Rok po konci války 

se v Československu konaly první – a z hlediska příštích desetiletí na dlouhou dobu 

poslední – demokratické volby, jichž se účastnilo více politických stran. Jednoznačná výhra 

komunistů předznamenala jejich vzestup. Do čela vlády se dostal komunistický premiér 

Klement Gottwald. „Československo zažilo v roce 1948 nejen únorový převrat. Následovaly 

první skutečně nesvobodné volby. (…) Byla možnost hlasovat pro kandidátku Národní fronty 

či odevzdat bílé lístky.“ 5 Poúnorové čistky postihly také novináře, kteří nesympatizovali 

s komunistickou stranou a její ideologií. Objevily se první seznamy zakázaných knih 

a spisovatelé byli umlčováni. „V prvních šesti letech komunistické vlády se utvořily základy 

režimu, které se v pozdějším období pouze přizpůsobovaly měnícím se mezinárodním 

a vnitropolitickým podmínkám.“ 6 V červnu 1948 odstoupil prezident Beneš a nahradil 

ho Gottwald. Ve zmiňovaných šesti letech probíhaly v Československu politické procesy. 

Nejznámější se odehrál v květnu 1950 s Miladou Horákovou. 7 V této době docházelo také 

ke kolektivizaci zemědělství. 

 

1.2.2 50. a 60. léta 

  

Po vyhlášení měnové reformy 30. května 1953 docházelo v Československu k projevům 

masového odporu proti komunistickému režimu. Částečně se začaly také uvolňovat poměry. 

„Uvolňování bylo na jedné straně skutečně hmatatelné, nesmíme však zapomenout na to, 

že se stále dělo v mantinelech totality.“ 8 5. března 1953 zemřel sovětský vůdce Josif 

Vissarionovič Stalin a jen o několik dní později i vůdce československých komunistů Klement 

                                                 
5 STEHLÍK, Michal, LUKEŠ, Michal a JUNEK, Marek. Naše osmičky: československé dějiny 20. století 

v osmičkových předělech. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008. 98 s. Leonardo; 2. ISBN 978-80-86212-82-1. s. 55. 
6 KOCIAN, Jiří. Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989[online]. Praha: Ústav pro soudobé 

dějiny Akademie věd České republiky, 2006. s. 1. [cit. 2018-04-20].  Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/wp-

content/uploads/Prirucka48_89.pdf 
7 Milada Horáková – představitelka Národně socialistické strany. Přes protesty světové veřejnosti byla v červnu 

1950 popravena. 
8 STEHLÍK, Michal, LUKEŠ, Michal a JUNEK, Marek. Naše osmičky: československé dějiny 20. století 

v osmičkových předělech. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008. 98 s. Leonardo; 2. ISBN 978-80-86212-82-1. s. 62. 
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Gottwald. Po něm se postavil do čela státu další komunistický představitel Antonín Zápotocký. 

V roce 1956 se uskutečnil II. sjezd československých spisovatelů, na kterém zazněla řada 

projevů, vyslovujících se pro svobodu tvorby a celkovou demokratizaci společnosti. Na konci 

roku 1957 zemřel Zápotocký a novým prezidentem byl zvolen Antonín Novotný. 

 Nová socialistická ústava, která byla přijata v roce 1960, potvrdila vývoj směrem 

k centralizaci a zároveň vedoucí úloze KSČ ve státě. Zároveň došlo ke změně názvu státu 

na ČSSR. 9 Na počátku 60. let se československá ekonomika ocitla v krizi. Pod vedením Oty 

Šika vznikl reformní plán, který se začal v roce 1965 s podporou prezidenta Novotného 

uskutečňovat. Jednalo se o nejradikálnější zásah do systému komunisty řízené ekonomiky 

od února 1948. V roce 1967 však došlo ke krizi rozbíhající se reformy.  

 60. léta jsou často popisována jako léta uvolnění. Životní úroveň se zlepšovala, šeď 

každodennosti přebíjely pravidelné svátky a oslavy státu. Od roku 1955 se pořádaly 

spartakiády. Zejména mladí měli touhu poznávat dříve zakázané, toužili cestovat, objevovat 

západní kulturu a hudbu. Od roku 1963 ale přibývalo potíží režimu s mladou inteligencí, zvláště 

s vysokoškolskými studenty. Konflikt se vyhrotil při událostech v Praze na Strahově 

v říjnu 1967. 10 Rozpory, které byly mezi kulturou a komunistickou mocí, gradovaly zejména 

do jednání na IV. sjezdu československých spisovatelů v témže roce. 11 

 Počátkem druhé poloviny 60. let bylo pro představitele státu nutné řešit nastávající 

společenskou krizi a napravit dosavadní společenský systém, který s sebou nesl pocity hrůzy 

z 50. let a politických procesů, zároveň nefungující režim státu. Došlo k reorganizaci vlády 

a někteří silní komunističtí představitelé museli opustit své funkce. Vláda se pokusila 

pokračovat v reformním úsilí, jehož nejvýraznějšími stoupenci byli kromě Alexandra Dubčeka, 

prvního tajemníka ÚV KSČ, 12 také Oldřich Černík, Josef Smrkovský nebo Ota Šik. Toto 

demokratizační úsilí se do českých dějin zapsalo jako pražské jaro. 13 Docházelo 

k vnitrostranickým rozporům v KSČ, jež vyvrcholily odchodem Antonína Novotného z funkce 

prvního tajemníka ÚV KSČ, kterého později nahradil Alexander Dubček. 

                                                 
9 Československá socialistická republika 
10 Demonstraci studentů proti nepořádkům na studentské koleji potlačila s mimořádnou surovostí Státní 

bezpečnost. Následovala pak vlna studentských nepokojů, která zachvátila nejen Prahu, ale i další vysokoškolská 

města. 
11 Sjezd byl později chápán jako otevřená kritika politických poměrů. In: KOCIAN, Jiří. Slovníková příručka 

k československým dějinám 1948-1989[online]. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 

2006. s. 12. [cit. 2018-04-20].  Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/Prirucka48_89.pdf 
12 Ústřední výbor Komunistické strany Československa. 
13 Pražské jaro byl trojitý proces: sebetransformace mocenské sféry, sociální hnutí usilující o demokratizaci 

a modernizaci společnosti a hnutí za národní emancipaci Slováků. In: PAUER Jan. Praha 1968. Vpád Varšavské 

smlouvy: pozadí – plánování – provedení. Milada Kouřimská a Milan Kouřimský. 1. vyd. Praha: Argo, 2004. s. 33. 
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1.2.3 1968 

 

 „Monopol na užití prostředků masové komunikace zůstával pro režim ambicí i realitou, 

projevoval se zejména v užívání cenzury a tlaku na zapojování autocenzury. Cenzura byla 

v Československu fakticky zrušena až v červnu 1968, i když už od roku 1966 docházelo k jejímu 

uvolňování a dílčí formální regulaci. Oproti tomu autocenzura přetrvala i nadále.“ 14 

V důsledku toho se vzedmula vlna odporu a kritiky vůči stávajícímu režimu a zároveň vůči 

letům předcházejícím. Na konci března byl do čela státu zvolen nový prezident Ludvík 

Svoboda. Předsedou parlamentu se stal Josef Smrkovský. Rozpoutal se také obrodný proces 

a v dubnu byl vydán Akční program KSČ. 15 Od května se reformní snahy ocitly na mrtvém 

bodě. Odpůrci reformy vydali prohlášení Dva tisíce slov.16 Sílil vnější tlak evropských zemí 

sovětského bloku, které se obávaly vlivu reformy na vlastní domácí poměry, a otevřeně 

hovořily o nebezpečí kontrarevoluce. V červnu byly připravovány plány na vojenské řešení 

situace v Československu. Následně v červenci 1968 sepsalo pět komunistických stran zemí 

východního bloku 17 varšavský dopis, v němž stálo, že situace v Československu 

je katastrofální. 

 V Čierné nad Tisou se na přelomu července a srpna 1968 sešli českoslovenští politici 18 

s Leonidem Iljičem Brežněvem. 19 Moskva a státy Varšavské smlouvy byly přesvědčeny, 

že československou reformu ukončí pouze vojenský zásah. Domácí podporovatelé 

protireformního hnutí měli 20. srpna 1968 prosadit pozvání vojenské moci na zdolání 

kontrarevoluce v Československu. Snaha odpůrců reformy byla však předsednictvem ÚV KSČ 

odsouzena. Když totiž došlo 21. srpna v ranních hodinách k vojenskému vpádu armád pěti zemí 

Varšavské smlouvy do Československa, jednalo se o nezdařený puč a okupaci suverénní 

země. 20 

                                                 
14 PETRÁŠ, Jiří, ed. a SVOBODA, Libor, ed. Předjaří: Československo 1963-1967. Vydání první. Praha: Ústav 

pro studium totalitních režimů, 2016. 406 stran. ISBN 978-80-87912-45-4. s. 283. 
15 Akční program sliboval svobodu slova ve sdělovacích prostředcích i umělecké tvorbě a měl navodit 

tzv. „socialismus s lidskou tváří“. In: ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha: Libri, 

1999, s. 782. 
16 Dva tisíce slov – autorem je spisovatel Ludvík Vaculík. 
17 SSSR, NDR, Polsko, Maďarsko a Bulharsko. 
18 V čele s Alexandrem Dubčekem, Josefem Smrkovským, Františkem Krieglem, za jejichž reformní postoje 

se postavili také statisíce občanů. 
19 Leonid Iljič Brežněv – tehdejší generální tajemník sovětských komunistů. 
20 Sovětská vojska měla přirozeně mezi těmito pěti armádami naprostou převahu. Účast dalších čtyř armád budila 

spíše dojem internacionální pomoci. 
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Jiří Dienstbier 21 vzpomíná v knize Srpen 1968, v části nazvané Rozhlas proti tankům 

na obhajobu představitelů státu, o kterou se chtěl zasadit se svými kolegy v Československém 

rozhlasu. „Chtěli jsme se ještě pokusit, aby se svět dověděl včas, že vojska Varšavské smlouvy 

do Československa nepozval žádný ústavní orgán, že představitelé všech ústavních orgánů 

bez výjimky invazi odsoudili.“ 22 Představitelé reformního stranického vedení byli odvezeni 

do Sovětského svazu, neboť vedení Komunistické strany doufalo, že podlehnou nátlaku 

a vytvoří vládu podporující okupanty. To se však nestalo. Československo se nesmířilo 

s okupací, proto v zemi propukl spontánní odpor. Sověti ještě v srpnu zahájili jednání 

s představiteli státu, na které do Moskvy přiletěl také prezident Svoboda. Výsledkem byly 

moskevské protokoly. 23 Jednou z forem odporu, k němuž v těch dnech docházelo, byla 

23. srpna hodinová generální stávka proti vojenské intervenci. Po obsazení Československého 

rozhlasu i Československé televize měly díky náhradnímu vysílání hromadné sdělovací 

prostředky důležitý celostátní podíl v boji proti okupaci. 

 

1.2.4 Normalizace 

 

 Podzimem 1968 začalo období tzv. normalizace společnosti. Období, kdy 

se Československo mělo vrátit k před lednovým poměrům. 24 SSSR dále značně 

ovlivňovalo chod státu. S normalizací poměrů později také souhlasil prezident Svoboda. 

27. října 1968 vešel v platnost jeden z bodů dubnového Akčního programu, a totiž zákon 

o československé federaci. Sílil pocit únavy a zklamání, část společnosti se letargii ale vzepřela 

a emigrovala. Brežněv požadoval čistky v KSČ a celé společnosti a hrozil zároveň dalším 

vojenským zásahem. Vlna nespokojenosti a vzdoru zesílila zvláště v souvislosti s upálením 

Jana Palacha na protest proti režimu. 25 Na počátku roku 1969 se začala prosazovat centrálně 

                                                 
21 JIŘÍ DIENSTBIER (1937) – novinář, politik a diplomat. V letech 1955–1960 zahraničněpolitický redaktor 

a komentátor Redakce mezinárodního života, z toho 1964–1967 zahraniční korespondent pro Dálný 

východ, 1968–1969 zahraniční korespondent v USA. V roce 1968 aktivní účastník demokratizačního procesu 

v Československu. V srpnu 1968 se významně podílel na protiokupačním vysílání ČsRo. Z rozhlasu propuštěn 

v roce 1970. Signatář Charty 77. Přispíval do ilegálních Lidových novin (1987 až 1989). V letech 1990–1992 byl 

ministrem zahraničních věcí ČSFR. In: BĚHAL, Rostislav. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Československého 

rozhlasu. 1. vyd. Praha : Český rozhlas, 1992. s. 58. Pozn.: Od roku 2008 dosud (březen 2010) je senátorem 

za volební okres Kladno.   
22 DIENSTBIER, Jiří, LÁNSKÝ, Karel. Rozhlas proti tankům. Koláž událostí, vzpomínek a záznamů z vysílání 

Československého rozhlasu v srpnu 1968. 1. vyd. Praha: Práce, 1990. 116 s. ISBN 80-208-0028-X. s. 31. 
23 Moskevské protokoly – obsahem bylo mimo jiné usnesení o „dočasném“ rozmístění sovětských jednotek 

na území Československa, které mělo přispívat k ochraně státu. Ve skutečnosti se však Československo stalo 

na více než dvacet let okupovaným státem, jenž byl pod vlivem SSSR. 
24 V širším slova smyslu je normalizací chápáno i celé období od srpna 1968 až do listopadu 1989. 
25 Jan Palach – student filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se upálil dne 16. ledna 1969. Pohřeb, který 

se konal 25. ledna 1969, vyzněl jako manifestace proti okupantům. 
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řízená ekonomika a svoboda podnikání byla odmítnuta. Porážka týmu Sovětského svazu 

při mistrovství světa získala v březnu téhož roku politický podtext. 

 Brežněv započal likvidaci reformních komunistů v KSČ, ve vládě i parlamentu. 

V dubnu 1969 se stal prvním tajemníkem ÚV KSČ Gustáv Husák, jehož si vybrala sovětská 

strana. Jeho předchůdce Dubček byl stejně jako mnozí další představitelé reformního hnutí 

vyloučen z KSČ. Srpen 1969 byl při příležitosti prvního výročí příležitostí k masovým 

protestním akcím proti sovětské okupaci. V letech 1970–1971 vrcholila také čistka nejen 

v komunistické straně, ale také v řadách vědců, spisovatelů, novinářů. Na zásadní místa ve státě 

byli Moskvou dosazeni například Alois Indra (jako předseda Federálního shromáždění) 

nebo Lubomír Štrougal (funkce předsedy Federální vlády). Vasil Biľak, který byl členem 

ÚV KSČ, spolu s normalizačním ideologem Janem Fojtíkem předložili v prosinci 1970 

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. 26 Podzimní volby 

roku 1971 vyhrála Národní fronta. Řady KSČ zesílily, neboť materiálové zabezpečení a dobré 

sociální postavení se dalo snadno získat díky členství ve straně. 

 V Československu došlo k dlouhodobé hospodářské stagnaci, ekonomika se orientovala 

na strojírenskou výrobu. Každodenní fronty v obchodech, nedostatek zboží a celková stínová 

ekonomika 27 byly jen některými projevy normalizačního režimu. Ve školství převládal falešný 

a nepravdivý výklad událostí. 

 Sovětský svaz chtěl, aby československý občan projevoval alespoň formální loajalitu 

k režimu; slavil svátky, volil oficiální jednotnou kandidátku a podobně, což se plnilo. Odpůrci 

byli postihováni. Československo čelilo ale ekonomické zaostalosti a neschopnosti přizpůsobit 

se světovým vývojovým trendům. V druhé polovině 70. let sílila v zemi hluboká politická, 

hospodářská, společenská i morální krize. V roce 1982 zemřel čelní představitel SSSR Brežněv, 

tlaky na reformu systému se posilovaly a to nejen v centru Sovětského svazu, ale i v zemích 

sovětského mocenského bloku, tedy i v Československu. 

 Do čela SSSR se postavil Jurij Andropov, který však brzy zemřel. Po něm se vlády ujal 

Konstantin Černěnko, který se pokusil o návrat k brežněvovskému systému. Ale ani ten dlouho 

ve funkci nevydržel a v roce 1985 zemřel. Vystřídán byl Michailem Sergejevičem Gorbačovem. 

Tendence k uvolňování vazeb uvnitř sovětského bloku sílily zvláště na konci 80. let 20. století. 

Byla zahájena přestavba společnosti a kladl se důraz na informovanost společnosti. 

                                                 
26 Ač byl tento dokument nepravdivý, stal se na dalších dvacet let ideologickou základem KSČ, potažmo i celého 

státu. 
27 Stínová ekonomika – byl způsob rozšiřování běžně nedostupného zboží a služeb mimo oficiální obchodní síť 

na černém trhu či za předraženou cenu. 
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 V Československu byla část reformistů nucena k emigraci, případně k odchodu 

do zahraničí. Narážky ve sdělovacích prostředcích, jež se týkaly politického dění, zmínky 

o osobách v emigraci či v disentu, měly za následek existenční problémy či politický postih. 

Začátkem ledna 1977 vystoupilo do popředí hnutí Charty 77. Ta vyzvala 28 normalizační režim 

k demokratické otevřené diskusi. „Koncem 80. let byla normalizace v plném proudu. Přesto 

se díky Chartě 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných začalo blýskat na lepší časy, 

což se plně projevilo o deset let později.“ 29 Od roku 1987 stál v čele KSČ Miloš Jakeš. 

V 80. letech nadále narůstala aktivita nezávislých hnutí a iniciativ na podporu demokracie 

ve státě. „Komunistický režim reagoval na rostoucí aktivity opozice rostoucí represí.“ 30 

Demonstrace 21. srpna 31 a 28. října 1988 32 byly policejně rozehnány. Také lednové 

demonstrace roku 1989, které připomínaly dvacet let od upálení Jana Palacha, byly příležitostí 

vyjádřit se proti komunistickému režimu. Dále vznikla petice žádající propuštění vězněného 

Václava Havla a prohlášení Několik vět, které podepsali nejprve umělci a herci, ale později 

i tisíce občanů. Protestní hnutí více a více sílilo. 

 

1.2.5 90 léta a vývoj do 2015 

  

Demonstrace u příležitosti srpnového výročí měly celorepublikový charakter. Zásah 

policejních sil na Národní třídě v Praze proti studentské demonstraci uspořádané 

17. listopadu 1989 předznamenal konec totalitního režimu. Následující den se ustavilo 

Občanské fórum 33 v čele s Václavem Havlem. 27. listopadu byla vyhlášena generální stávka 

s požadavkem odstoupení komunistických politiků, záruky občanských svobod a trestu 

pro násilníky na Národní třídě. Politický a mocenský monopol KSČ byl zlomen. 

Již 23. listopadu odstoupilo předsednictvo ÚV KSČ v čele s Jakešem. Rezignoval také 

prezident Husák. 9. prosince 1989 byla jmenována Vláda národního porozumění. 34 28. prosince 

bylo obnoveno Federální shromáždění, do čela byl zvolen Dubček. O týden později zvolil tento 

orgán prezidentem Československa Václava Havla. Celý proces byl nazván Sametovou 

                                                 
28 Ústy filozofa Jana Patočky, dramatika a pozdějšího prezidenta Václava Havla a bývalého ministra zahraničí 

Jiřího Hájka. 
29 STEHLÍK, Michal, LUKEŠ, Michal a JUNEK, Marek. Naše osmičky: československé dějiny 20. století 

v osmičkových předělech. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008. 98 s. Leonardo; 2. ISBN 978-80-86212-82-1. s. 84. 
30 Tamtéž, s. 88. 
31 Které si připomínaly dvacáté výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa (21. 8. 1968). 
32 Sedmdesát let od vzniku republiky (28. 10. 1918). 
33 Sdružení občanů usilující o změnu politické situace. 
34 Vláda byla sestavena zejména ze zástupců stávajících politických stran, Občanského fóra i Veřejnosti proti 

násilí, která byla slovenskou obdobou Občanského fóra. 
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revolucí. Vypsaly se také demokratické volby a zahájil se proces ekonomických a politických 

reforem, jež měly vést zemi k tržnímu hospodářství a k vytvoření parlamentní demokracie. 

„Události 17. listopadu taky byly logickým vyvrcholením předcházejícího vývoje a daly smysl 

veškerému dění v roce 1988, které sice z krátkodobého hlediska bylo neúspěšné, v dlouhodobé 

perspektivě však přispělo k pádu komunistického režimu v Československu.“ 35 

 Nedlouho poté, v únoru 1990, byla zrušena Státní bezpečnost, v Moskvě uzavřena 

dohoda o odchodu sovětských vojsk z Československa. V dubnu téhož roku schválilo Federální 

shromáždění nový název republiky, a to Česká a Slovenská Federativní republika. 

V červnu 1990 se po čtyřiceti letech konaly první svobodné volby, vítězně z nich vyšlo 

Občanské fórum a Veřejnost proti násilí. O měsíc později byl podruhé zvolen prezidentem 

Václav Havel. 

 Československo se začalo více orientovat na západ, převážně na USA a na státy západní 

Evropy. V únoru 1991 byla země přijata do Rady Evropy. 36 Protokol o rozpuštění Varšavské 

smlouvy byl podepsán v červenci 1991. Následně byla zahájena velká privatizace 37 a zároveň 

byl přijat lustrační zákon. 38 V červnu 1992 se konaly druhé parlamentní volby, jejichž vítězové 

Václav Klaus a Vladimír Mečiar se společně dohodli na ústavním zániku československé 

federace a na následném rozdělení. 1. ledna 1993 tak vznikly dva samostatné státy – Česká 

republika a Slovenská republika. 

 V březnu 1999 byla Česká republika přijata do Severoatlantické aliance – NATO. 39 

Referendem, které se konalo v roce 2003, se schválil vstup do EU ,40 ke kterému došlu v květnu 

následujícího roku. První prezidentem České republiky se stal Václav Havel, který stál v čele 

státu až do roku 2003. Vystřídán byl Václavem Klausem.  Vlády se střídavě ujímala ODS 

a ČSSD. 41 Od roku 1996 začal existovat Senát, horní komora Parlamentu republiky. Klause 

ve vedení státu nahradil v roce 2013 první přímou volbou Miloš Zeman. 

 

                                                 
35 STEHLÍK, Michal, LUKEŠ, Michal a JUNEK, Marek. Naše osmičky: československé dějiny 20. století 

v osmičkových předělech. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008. 98 s. Leonardo; 2. ISBN 978-80-86212-82-1. s. 93. 
36 Rada Evropy – organizace působící v oblasti dodržování demokracie a lidských práv. 
37 Jednalo se o převod majetku státu na soukromé osoby za účelem podnikání. 
38 Ten stanovil předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech. Měl také zamezit účasti bývalých 

komunistických členů a spolupracovníků Státní bezpečnosti ve veřejném a politickém prostoru. 
39 Jedná se o euroatlantický mezinárodní vojenský pakt. 
40 Evropská unie – politická a ekonomická unie, kterou tvoří většina evropských států. 
41 ODS = Občanská demokratická strana (pravice); ČSSD = Česká strana sociálně demokratická (levice)            

1992–1996 a 1996–1998 – Václav Klaus (ODS); 1998–1998 – Josef Tošovský (nestraník); 1998–2002 – Miloš 

Zeman (ČSSD); 2002–2004 – Vladimír Špidla (ČSSD); 2004–2005 – Stanislav Gross (ČSSD); 2005–2006 – Jiří 

Paroubek (ČSSD); 2006–2007 a 2007–2009 Mirek Topolánek (ODS); 2009–2010 Jan Fischer (nestraník);       

2010–2013 Petr Nečas (ODS); 2013–2014 Jiří Rusnok (nestraník); 2014–2017 Bohuslav Sobotka (ČSSD). 
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2 Dospívání 

 

2.1 Dětství a vliv 2. světové války 

 

O dětství a následném dospívání Šťovíčkové je toho známo velmi málo. O několik 

vzpomínek se sama podělila ve svých knihách nebo v rozhovorech. Nikdy však tomuto tématu 

nevěnovala mnoho pozornosti. Práce se pokusí poukázat na základní události a mezníky z této 

části jejího života. Nutné je zde však podotknout, že hlavní aktérka neměla žádné děti a nikoho 

z její rodiny se nepodařilo dohledat. Ve vyprávění mluví o sestřenici Marii, se kterou prožívala 

dětství v Praze. Blíže se o ní však nic nedozvídáme a později ji Šťovíčková-Heroldová 

nezmiňuje vůbec, takže ji nelze nalézt.  

Věra Šťovíčková se narodila 3. listopadu 1930, tedy ve chvíli, kdy byl svět zasažen 

velkou hospodářskou krizí. Vyrůstala ve velice skromných poměrech, oba rodiče byli velmi 

zbožní a pracovití. Otec se vyučil truhlářem, ale práce se dřevem ho poznamenala na plicích 

natolik, že ji musel opustit a později se stal nočním taxikářem, 42 po válce řidičem nákladního 

auta bez závozníka. „Zkrátka, tatínek byl člověk dělný a ruce měl jako lopaty. Maminka nikdy 

nedovolila, aby mi dal pohlavek, bála se, že by mi nechtě ublížil.“ 43 Maminka byla služebná, 

a díky této práci se dostala do Prahy. Malá Věra často mamince pomáhala a jak sama popisuje, 

často z toho také sama těžila. Například u paní ředitelové. „Ta stará dáma mi dopřávala první 

vnímané štěstí v životě. V pokoji tam stála knihovna přes celou stěnu. Když jsem utřela všechno 

umyté nádobí, koukala jsem se tak dlouho přes sklo, až paní ředitelová pochopila a nabídla mi, 

abych si něco vybrala.“ 44 Tak se poprvé setkala s Jiráskem, Zeyerem nebo také Knihou 

Džunglí. Rodina bydlela v malém, strohém bytě o jedné místnosti, se skříní, stolem a postelemi. 

 Za určující událost jejího života lze označit setkání se starší slečnou Lucií, která bydlela 

ve stejném domě, kde žila i rodina Šťovíčkova. Slečna Lucie byla Židovka a od momentu, 

kdy židovská hvězda zdobila její klopu, nemohla sama chodit na procházky s jezevčíkem. 

Venčit ho tedy začala malá Věra. Po jedné noci, při které pro slečnu Lucii přijelo gestapo, 

čekalo ráno na klice vodítko i s jezevčíkem. V tomto příběhu není zcela jistě důležitý jezevčík. 

                                                 
42 Noční taxikář – v této době často lidé neměli finance na to, aby vlastnili svůj osobní vůz a mohli provozovat 

tuto službu. Ti, kteří ho však měli, chtěli vydělávat i v noci, najímali si tak právě taxikáře, kteří neměli vlastní 

automobil a jezdili v noci. In: HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: 

Radioservis, 2009. 125 s. Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 8. 
43 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 8. 
44 Tamtéž, s. 9. 
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Příhoda se však stala jednou z klíčových událostí celého Věřina života. Již v této době si musela 

ozřejmit, co to znamená, když je někdo Žid, když je někdo jiné rasy, když vyznává jiné 

náboženství, když se jakkoliv odlišuje a vůbec, co to znamená jinakost. V pořadu Ještě 

jsem tady, v rozhovoru s Terezou Brdečkovou vzpomíná Šťovíčková po letech na tuto situaci 

následovně: „Vděčně jsem pak na tuto historku vzpomínala, když jsem pracovala v Africe 

a viděla jsem, jak se řada bělochů frní nad černými tvářemi. Mně už ale jinakost nikdy nepřišla 

divná.“  45 Zpočátku tedy možná příběh nebyl tolik důležitý, ale po více než dvaceti letech 

se stal právě on jedním ze stěžejních okamžiků Šťovíčkové dospívání. Básníka Václava Daňka 

tento příběh také oslovil a napsal o něm baladu, jež je součástí příloh předkládané práce. 46 

 

2.2 Studium, následná brigáda a začátky v Rozhlase, prvotní zahraniční 

zkušenosti 

 

 Otec chtěl, aby šla malá Věra, stejně jako její matka, do služby, a naučila 

se vše potřebné. Matka se přimlouvala za dva roky rodinné školy a strýc, který u nich často 

přespával, v této chvíli navrhl, že se může přimluvit a získat pro ni práci na poště. Ani jedna 

z nabídek se však Věře nezalíbila, a tak se rozhodla vzít svou budoucnost do vlastních rukou. 

 Sama se tedy vydala do ulic Prahy a zjišťovala, kam by mohla udělat zkoušky do páté 

třídy. Nakonec jí vyšlo vstříc Gymnázium Charlotty Masarykové, ve kterém existovala 

extra B třída. 47 Také na gymnáziu se Věra setkávala s jinakostí. Byla jednou z mála slečen, 

které se nezajímaly o nejnovější střihy šatů do tanečních. Ani doma to nebylo zcela snadné 

období, stále musela obhajovat touhu studovat. Ve své knize vzpomíná na situaci, kdy si půjčila 

Masarykovu Sociální otázku a omylem ji nechala položenou na stole. „Tatínek přišel z práce, 

měl zrovna mizernou náladu, knížky si všiml a křikl na mě: ‚Tak ty mi budeš tahat domů 

socialismus?‛ Namítla jsem, že je to Masaryk, a vůbec, že je to nedorozumění, ale táta 

mě neposlouchal, trval na tom, že domů nebudu tahat žádnou politiku, a Masaryk proletěl 

                                                 
45 BRDEČKOVÁ, Tereza. www.ceskatelevize.cz : Ještě jsem tady. [online]. 2007-07-09 [cit. 2018-03-07].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1059542845-jeste-jsem-tady/207562253100007-jeste-jsem-

tady-vera-stovickova-heroldova-i/ 
46 Příloha č. 1. In: DANĚK, Václav. Balady a svízelky. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2008. 81 s. ISBN 978-80-86903-

76-7. 
47 Extra B třída – byla zřízena pro nejrůznější poválečné studenty, kteří by měli často problém dostat se do běžných 

tříd. In: HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 16. 
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otevřeným oknem na popelnice.“ 48 Studentka na gymnáziu bojovala s matematikou, 

avšak jazyky, ke kterým bylo velmi obtížné se dostat, měla ráda. 

V oktávě přišla díky brigádě do Československého rozhlasu. Zpočátku bylo její prací 

pouze utírat prach v knihovně, jednou se ale dala do rozhovoru s redaktorem, který měl 

brigádnice hlídat. Podal jí knihu a, jak sama vzpomíná, řekl jí, aby napsala recenzi. 49 Tak začala 

Šťovíčkové práce v Rozhlase. Padesátá léta v Rozhlase byla velmi ovlivněna celospolečenskou 

situací. Samozřejmě tím byla také poznamenána tvorba jednotlivých zpráv. „Platila tam jediná 

zásada: Dočkej času jako Četka 50 Tassu 51.“ 52 Stavebním kamenem zpravodajství 

v padesátých letech, tedy na počátku její profesní éry, byla zpráva ČTK převzatá ze sovětské 

tiskové agentury. Tuto zprávu bylo dovoleno pouze zkracovat, nikoliv měnit. Pokud se jednalo 

o projev sovětského státníka, ani to nebylo možné. 53 

Nedílnou součástí zpravodajské profese je samozřejmě zaznamenávání rozhovorů. 

V jedné ze svých knih věnuje několik málo řádků přípravě na rozhovory. Pro mnohé 

je to samozřejmost, případně rutinní práce, nicméně i přesto je jen ku prospěchu věci některé 

fakta opakovat. Sama autorka píše, že nikdy nikam nejela bez přípravy, a to pokud možno 

co nejdůkladnější. Prostoduché a elementární otázky a následné odpovědi není těžké získat 

kdekoliv. „Nebylo třeba dlouhých let praxe, abych se utvrdila v tom, že ptát se máme teprve 

na ty věci, které jinde zjistit nelze. (…) Ze zkušenosti vím, že zodpovídaný ochotněji debatuje 

s novinářem informovaným, a když ho rozhovor zaujme, rozhovoří se i o věcech, o nichž 

původně ani mluvit nechtěl.“ 54 Když chce tedy novinář zaujmout čtenáře, posluchače či diváka, 

je nutné, aby jeho samotného událost či zpovídaná osoba zaujala, aby se sám dozvěděl něco 

nového, co přenáší svou interpretací dalším. 

                                                 
48 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 16. 
49 BRDEČKOVÁ, Tereza. www.ceskatelevize.cz : Ještě jsem tady. [online]. 2007-07-09 [cit. 2018-03-07].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1059542845-jeste-jsem-tady/207562253100007-jeste-jsem-

tady-vera-stovickova-heroldova-i/ 
50 Četka – dobový akronym pro ČTK – tehdy Československá tisková kancelář, oficiální národní tisková agentura. 

Založena 28. října 1918, zanikla 31. 12. 1992. Jejím nástupcem je současná ČTK (Česká tisková kancelář). 

In: OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2. vyd. Praha Libri, 2002. 

s. 18. 
51 TASS – sovětská tisková agentura, Telegrafnoje agenstvo Sovětskovo Sojuza, pod tímto názvem od roku 1925, 

dříve pod názvem ROSTA. 
52 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 21. 
53 Tamtéž, s. 21. 
54 Tamtéž, s. 74. 
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Je nutností na tomto místě sdělit, že Věra Šťovíčková byla členkou KSČ. Ve svých 

knihách tuto skutečnost nepřiznává. Ondřej Neff 55 však při rozhovoru okrajově vzpomněl 

na její členství. „Věra taky byla ve straně, ale v té době tam byli všichni.“ Následně se podařilo 

dohledat v Národním archivu, že Věra Šťovíčková vstoupila do strany již v roce 1948. „Jedná 

se o dokumenty pocházející z fondu KSČ-ÚV-sekretariát (f. 02/4) a archivně nezpracovaný 

fond Ministerstvo kultury ČSR/ČR.“ 56 Jak sdělila pracovnice 4. oddělení Národního archivu 

PhDr. Alena Nosková, bohužel nalezené dokumenty nevyčerpávají celou problematiku, která 

je v nich zmíněna. Není tedy k dispozici záznam o jejím vstupu do KSČ, avšak u dokumentu 

vyslání Šťovíčkové do Konakry je zmíněno, že byla členkou KSČ od roku 1948. Tento 

dokument je přílohou předkládané práce. 57 

Po úvodním zaučení přišel čas na změnu. Šťovíčková zamířila přímo do zahraniční 

redakce. Ta byla samozřejmě jednou z nejžádanějších a ani zde protekci neměla. Avšak 

výjimečné jazykové znalosti hrály v její prospěch. Kromě ruštiny vládla také francouzštinou, 

kterou nikdo v redakci neuměl. A tak se Šťovíčková začala učit od komentátorské legendy 

Ludvíka Aškenazyho, který v té době redakci vládl. „Opět šťastnou náhodou byl tehdy jediný 

volný psací stůl právě proti jeho stolu.“ 58 

Později přišla nabídka barterové výměny z Polska. Šťovíčková na toto období vzpomíná 

s vděčností jako na příležitosti opustit poprvé hranice našeho státu. „Nesměle jsem byla vyslána 

do Polska, to byla komická dohoda. Protože ani Poláci, ani Československý rozhlas na to neměl 

peníze. Tak spolu upekli cosi jako barterovou dohodu. (…) Žila jsem tam ve velké skromnosti 

jako první zpravodaj ve Varšavě. Ale nálada byla výborná, protože ten pocit, že jsem vypuštěná, 

ten stál tehdy za všechno.“ 59 Její nadřízený se rozhodl právě pro ni, a tak se vydala vstříc 

prvním zahraničním zkušenostem. Šťovíčková si vyměnila pozici z polským kolegou. „Praha 

a Varšava prostě vyměnily kus za kus, polský kolega žil v Praze na můj a já ve Varšavě na jeho 

plat.“ 60 Žila v té době ale velmi nezávislý a svobodný život mladé dívky. Hned zpočátku přišla 

                                                 
55 ONDŘEJ NEFF (1945) – spisovatel a novinář. V roce 1969 vystudoval Fakultu sociálních věd a publicistiky 

UK v Praze. Během studia byl elévem v Československém rozhlase. V letech 1979-1985 redaktor v Mladé frontě, 

1987-1989 byl redaktorem literárního týdeníku Kmen a 1990–1994 redaktorem deníku Mladá fronta Dnes. 

Vydavatel internetového deníku Neviditelný pes a DigiNeff. Dlouhodobě se věnuje oblasti science-fiction. 
56 NOSKOVÁ, Alena. Věra Šťovíčková-Heroldová v KSČ [elektronická pošta]. Message 

to: Alzbeta.Bohacova@seznam.cz. 25. dubna 2018 13:31 [cit. 2018-04-16]. Osobní komunikace. 
57 Příloha č. 2: Dokument o vyslání Věry Šťovíčkové do Konakry. 
58 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3. s. 31. 
59 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Zpravodajky. Svět očima zahraničních zpravodajů aneb Zprávy 

ze zvukové stavebnice. Český rozhlas. [cit. 2018-03-21]. 6 min 22 s. Ident. č. CR.DSP.2015.293. 
60 POKORNÝ, Milan, ed. Zápisník zahraničních zpravodajů: reportážní črty a fejetony z let 1996 a 1997. 1. vyd. 

Praha: Radioservis, 1997. 254 s. ISBN 80-902198-9-6. s. 7. 
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první prozření, zvláště ve vztahu Poláků k Sovětskému svazu. „Brzy jsem zjistila, že v Polsku 

se láska k Sovětskému svazu zdaleka nenosí tak jako u nás, kde dosud nebyla podrobena 

zkoušce. Ta u nás nadešla až v roce 1968, zatímco v Polsku byla takové zkoušce podrobena 

dokonce více než jednou, takže Poláci se netopili v iluzích.“ 61 V Polsku bylo její místo 

v redakci pro mládež. Z Prahy s ní zkušenosti neměla, to však nebylo ani zdaleka překážkou 

a začala tedy rozšiřovat své působiště a vzdělávat se v oblastech, které v polovině padesátých 

let zajímaly mladé lidi. Velmi brzy zapadla mezi kolegy z mládežnické redakce a díky dobrým 

vztahům se nejednou dostala na místa, kam by se z vlastních sil patrně nepodívala. Konec této 

výměny byl ale celkem nečekaný. „Po dvou letech pobytu přijel do Varšavy vyšší činitel 

Československého rozhlasu, a když zjistil, za jakých finančních podmínek ve Varšavě žiji, Praha 

smlouvu o výměně zpravodajů vypověděla.“ 62 Po této krátké době se tedy vrátila do pražské 

redakce velmi poučena, byl to další krok na cestě k pochopení a prozření. 63 

Po návratu z Polska se Šťovíčková provdala. Ale jak sama v rozhovoru uvádí, 

manželství netrvalo dlouho. Vzala si kolegu z hospodářské redakce. „Já jsem se provdala 

za jednoho kolegu, se kterým jsem chodila na koncerty, a za čtvrt roku jsme pochopili, 

že koncerty jsou slabé pouto. Takže jsme se přátelsky rozešli a nikdy se o tom už nemluvilo.“ 64 

Sama ve své knize popisuje, jak jemu vadily její kamarádské vztahy s mužskými kolegy 

a zaujetí prací. Naopak jí zase vadilo, že ač chodil zpravidla z práce dřív, zaposlouchal 

se do koncertu na desce a nevšiml si, že uhlí ze sklepa nese jeho maminka. 65 

Pracovně byl svět rozdělený mezi zpravodaje podle jejich jazykových dovedností 

a možností. Díky francouzštině měla logicky Šťovíčková na starost Francii a celou frankofonní 

oblast. Na sklonku padesátých let se pomalu začaly objevovat zprávy z afrických kolonií, 

a to jak britských, tak francouzských. V roce 1958 se jí naskytla první příležitost vydat 

se do Afriky, byť jen na okraj, do Egypta. V této době rostl na celém kontinentě zvláště kvůli 

nezávislosti jednotlivých států neklid. Již v roce 1957 získalo někdejší britské Zlaté pobřeží 

pod jménem Ghana nezávislost, avšak až v roce 1960 se stalo republikou. V témže roce se také 

republikou stala do té doby francouzská kolonie Guinea. „Blížil se rok šedesátý, a v afrických 

                                                 
61 POKORNÝ, Milan, ed. Zápisník zahraničních zpravodajů: reportážní črty a fejetony z let 1996 a 1997. 1. vyd. 

Praha: Radioservis, 1997. 254 s. ISBN 80-902198-9-6. s. 41 
62 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 45. 
63 BRDEČKOVÁ, Tereza. www.ceskatelevize.cz : Ještě jsem tady. [online]. 2007-07-09 [cit. 2018-03-07].  
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64 Tamtéž. 
65 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 
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koloniích se stále více začalo mluvit o nezávislosti. A noviny v metropolích o tom samozřejmě 

začaly mluvit. Tak se tedy rozhodlo i u nás v Praze, že by bylo dobré, aby tam někdo vyjel.“ 66 

Šťovíčková byla připravena. „Mladá žena a bez mužského doprovodu? To bylo 

nepřijatelné.“ 67 Začalo tedy hledání jazykově i znalostně vybaveného muže. Avšak ten, který 

by odpovídal požadavkům, rozhodně neměl v plánu strávit část profesního života v tak zapadlé 

oblasti, kterou Afrika byla. Tak tedy po třech měsících hledání schopného zpravodaje dostala 

pověření přeci jen Šťovíčková, která se následně na začátku roku 1960 vydala do Guineje, kde, 

ač si to v té chvíli asi neuvědomovala, začala její další důležitá životní etapa. 68 

 Na toto období vzpomínal, krátce po úmrtí Šťovíčkové-Heroldové v pořadu 

Studio Retro Českého rozhlasu její někdejší spolupracovník Karel Tejkal. 69 Zároveň 

je z komentáře patrné, že si velmi vážil nejen rozhodnutí vyslat někoho do Afriky, ale zejména 

toho, že zpravodajkou se stala právě tato žena.  „Ona byla velmi statečná, jela do Afriky 

ve chvíli, kdy pánům se tam příliš nechtělo, protože tam byla jedna bouře za druhou. A Věra 

tam kupodivu jela a jsem za to rád.“ 70 

 

 

3 Africké působení 

 

3.1 Setkání s africkou realitou 

 

 Je jistě důležité zmínit, že Věra Šťovíčková byla v Africe sama. Všechna úskalí, 

ať už byla spojená s profesí či osobním životem, musela překonat bez pomoci druhých. 

Postupně se samozřejmě seznamovala s lidmi, které měla okolo sebe, co se ale týká vzpomínek 
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a historek, práce může čerpat pouze z jejích knih, 71 reportáží a pozdějších rozhovorů. 

Africkému tématu přirozeně věnovala největší část své tvorby a ani jediný rozhovor se neobešel 

bez vzpomínek na Afriku. V této kapitole tak budou výhradním pramenem její knihy 

a samozřejmě archiv Českého rozhlasu, který nabídl množství vzpomínek z tohoto období. 

Na dlouhé přípravy a poznávání kontinentu nebyl čas. Všechno začalo velmi rychle. 

První cesta vedla autem do Francie a následně měla pokračovat lodí přes moře do Alžíru. 

Vše bylo ale jinak. Námořníci v Marseille vyhlásili časově neomezenou stávku, a tak se hlouček 

novinářů mířící do téhož cíle na konferenci státníků přesunul k okénku s letenkami. „Najednou 

jsme měli všichni velice naspěch: v Alžíru totiž rebelové právě svrhli prezidenta Ben Bellu 

a armáda obsadila rozhlas, ministerstva a všechna strategická centra, jak se při řádném 

převratu sluší.“ 72 Ve své knize dále popisuje, že nečekala ani minutu a hned začala zjišťovat, 

kdo je mrtev, kdo zatčen, jaké cíle si klade nová vláda a jakou tvář nastaví okolnímu světu. 73 

 

3.1.1 Počáteční překážky 

  

Následně se Šťovíčková přesunula do guinejské Konakry, kde měla předem pronajatý 

byt, který jí byl výchozím bodem, z něhož se vydávala na místa, o kterých bylo potřebné 

informovat. Dokument ÚV KSČ o vyslání Šťovíčkové do Konakry, jenž byl v práci již zmíněn, 

a díky němuž se dozvídáme o jejím vstupu do KSČ, je již zahrnut do příloh. 74 

První dojmy z Afriky se samozřejmě týkají nervozity, nového prostředí i jazykové 

bariéry. „Já sama jsem byla takový začátečník, že jsem měla víc trému ze sebe než z Afriky. (…) 

Byla jsem neustálou Alenkou v říši divů. Divila jsem se na každém kroku a v každou minutu. 

Všechno bylo jiné, než jsem čekala, přijetí bylo příjemné. (…) Z mého hlediska jsem tam 

ale viděla bídu. Z jejich hlediska to bída nebyla, protože oni měli ten den co jíst, měli co si vzít 

na sebe. To byly mé začátky.“ 75 

                                                 
71 Šťovíčková většinu svých knih věnovala právě Africe. Jedná se o publikace Afrika rok jedna, Africké lásky, 

africká manželství, Bouře nad rovníkem, Africké perokresby, Prostor pro naději a samozřejmě také Po světě 

s mikrofonem. Uvádím tedy, že mohu čerpat pouze z jejích knih a rozhovorů, nicméně materiálu je – jak vidíme – 

dost. 
72 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 52. 
73 Tamtéž, s. 53. 
74 Příloha č. 2: Dokument o vyslání Věry Šťovíčkové do Konakry. 
75 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Setkání novinářek a spisovatelek Věry Šťovíčkové-Heroldové a Pavly 

Jazairiové nad tématem, kterému pramálo rozumíme. Afrika v úvahách a citátech. Český rozhlas. [cit. 2018-03-

21]. 4 min 46 s. Ident. č. CR.LR.2007.355. 
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 Šťovíčková bydlela v činžovním domě Bílých otců, 76 který byl určený pro Evropany, 

kteří v Africe trávili více času. „Netušila jsem, že voda tam teče jen kolem čtvrté ráno – nebyla 

to chyba Bílých otců, prostě v potrubí nebyl tlak.“ 77 V té době byli do Konakry z 

Československa vysláni na pomoc zemědělští a jiní inženýři, učitelé a lékaři. 78 Česká komunita 

byla tedy v Konakry celkem početná, avšak ze vzpomínky Šťovíčkové je zřetelné, že ona Čechy 

v zahraničí nikdy příliš nevyhledávala, neboť uvádí, že „(…) čím byly české kolonie početnější, 

tím byly zahleděnější do sebe.“ 79 A o co se vlastně Afrika snažila v době, kdy ji navštívila? 

Sama na tuto otázku odpovídá Pavle Jazairiové v rozhovoru pro Český rozhlas. „Volání po 

svobodě byla touha po tom, abychom si my, Afričani, vládli sami. Byla to také hrdost, ale spíš 

si myslím, že potřeba získat samostatnost.“ 80 Tak Šťovíčková přihlížela bezmála deset 

let lidem, kteří o tuto svou hrdost bojovali. 

Podruhé navštívila Šťovíčková Afriku na prahu roku 1961. Byl to rok jedna pro novou 

Afriku. Počátky své mise tak popisuje v knize s příznačným názvem Afrika rok jedna. 

„Zdánlivě to byl rok méně zajímavý než ten předchozí, ale opravdu jen zdánlivě. Ve skutečnosti 

teprve začínalo to nejzajímavější – boj o náplň a smysl vytouženého slova svoboda.“ 81 

Šťovíčková v knize také popisuje rozdílné pohledy domorodců. Všichni se ze svobody 

radují, některé však provázejí obavy. O částečném strachu z budoucnosti se lze dočíst 

ze vzpomínky studenta z Tanganiky, kterou pronesl v předvečer vyhlášení tanganické 

nezávislosti. Získání nezávislosti, již provázejí oslavy, připodobňuje ke svatbě. „Jenomže 

po svatbě teprve život začíná a začínají i problémy. A my víme, že ani my se jim nemůžeme 

vyhnout, že i my budeme muset přemýšlet a bojovat, než naší nezávislosti dáme tu tvář, o které 

jsme snili v nocích nesvobody.“ 82 

Věra Šťovíčková v Africe netrávila všechen čas, její základnou byla Evropa. 

Ekonomicky bylo výhodnější létat z jihoevropských států než napříč státy africkými. Pokud 

se v Praze konalo nějaké setkání či návštěva spojená s Afrikou, byla přivolána zpátky do země. 

                                                 
76 Bílí otcové - příslušníci Společnosti misionářů Afriky (SMA). Byli tak nazváni pro svůj bílý hábit. Založil je 

kardinál Lavigerie, aby evangelizovali Afriku. Spolupracují s nimi Misionářky naší Paní. In: 

http://www.iencyklopedie.cz/bili-otcove/ [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: http://www.iencyklopedie.cz/bili-otcove/ 
77 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 53. 
78 Mezi nimiž byla i MUDr. Jarmila Winterová, se kterou se později Šťovíčková blíže seznámila. Zmínka o ní 

bude ještě později. 
79 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 55. 
80 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Zpravodajky. Svět očima zahraničních zpravodajů aneb Zprávy 

ze zvukové stavebnice. Český rozhlas. [cit. 2018-03-21]. 6 min 22 s. Ident. č. CR.DSP.2015.293. 
81 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Afrika rok jedna. Vyd. 1. Praha: NPL, 1963. 150 s. Racek; sv. 13. s. 5. 
82 Tamtéž, s. 7. 
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Ne jinak tomu bylo v roce 1964, kdy byla naplánována návštěva alžírského prezidenta Ahmeda 

Ben Bella, proto se Šťovíčková vrátila. Jejím úkolem bylo komentovat celou akci. 83  

 

3.1.2 Konkrétní africké situace 

 

V době, kdy se v Guineji nic zásadního nedělo, Praha uznala, že není ekonomicky 

výhodné držet byt a ještě platit letenky do jiných afrických zemí, a tak se Šťovíčková vrátila 

na evropský kontinent a když bylo třeba, vždy letěla na příslušné místo. Postupně navštívila 

a přinesla zprávy (kromě Guineje) také z Keni, Zanzibaru, Konga, Burundi, Konžské republiky, 

Súdánu, Jemenu, Madagaskaru, Etiopie a nakonec z Libye. Zde strávila Šťovíčková delší dobu, 

krátce však navštívila snad všechny státy Afriky. Na většině míst byla situace velmi podobná. 

  Na tomto místě lze připojit vzpomínku doktorky Jarmily Winterové z Guineje. 

Ta se na chudý kontinent dostala právě v rámci dříve zmíněné pomoci rozvíjejícím se zemím. 

Za překonání nesnadných začátků vzdala dík po zpravodajčině smrti. „Byla jsem jako doktorka 

poslaná do Guineje. Hned na začátku jsem tam chodila jednou v noci v lijáku, brečela jsem 

a říkala jsem si, co s tím. Potkala jsem náhodou Věru a v tu chvíli mě popadla a naložila 

do svého červeného autíčka. Vozila mě tam a říkala, kde co je. A když viděla, že ještě nejsem 

v pořádku, tak mě vzala domů a ještě mě něčím dobrým napojila, abych se z toho počátečního 

šoku vzpamatovala. Nebýt Věry v Africe, tak vůbec nevím, jak bych tam dopadla.“ 84 

Šťovíčková tedy sama pomáhala i v situacích, které nejprve musela sama prožít. 

 Šťovíčková pobývala v Africe v období studené války. 85 Africký světadíl se také stal 

velkým bojištěm, neboť o rozvojové země měl zájem na jedné straně Sovětský svaz, na straně 

druhé Spojené státy. Československá zpravodajka popisuje situaci ve své knize. „V mladých 

afrických státech, na jedné i na druhé straně, padali prezidenti a vlády jako švestky, protože 

každá z obou politických orientací narážela na domácí opozici, ostatně z té i oné strany vždy 

šikovně velmocensky podpořenou.“ 86 Dopad studené války na Afriku byl samozřejmě později 

veliký, neboť Američané i Sověti přestali kontinent potřebovat. „Tamní státy, zdecimované 

                                                 
83 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Nevěděla jsem, že se mám bát aneb Věra Šťovíčková-Heroldová. Český 

rozhlas. [cit. 2018-03-26].7min, 47sek. Ident. č. CR.LR.2010.232. 
84 WINTEROVÁ, Jarmila. Studio Retro 31. 10. 2015. Český rozhlas. [cit. 2018-03-21]. Ident. 

č. CR.RSVZ.2015.108. 
85 Studená válka - se vedla v letech 1947–1991 mezi Spojenými státy a jejich spojenci sdruženými 

v NATO na jedné straně a Sovětským svazem a jeho spojenci v rámci Varšavské smlouvy na straně druhé. 

Protivníci byli také souhrnně označováni jako západní a východní, nebo sovětský, blok. Součástí studené války 

byly zbrojařské závody.  
86 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 66. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1947
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1avsk%C3%A1_smlouva


27 

 

nekončícími převraty a bratrovražednými zápasy, se zcela dezorientovanými hladovými lidmi, 

kteří už nevěří nikomu, ničemu a v nic, zůstaly samy.“ 87 

 

Kongo 

 

 Situace v Kongu nebyla pro rozhlasového zpravodaje nikterak přívětivá. Místní 

si udržovali od bělochů patřičný odstup. „Tady v Léo-la-Noire jsem si nikoho netroufla 

ani oslovit, a udělala jsem dobře. Provázely mě nenávistné pohledy, muži výhružně přistupovali 

k plotům.“ 88 Dále zpravodajka uvádí, že fotoaparát atmosféru jen zhoršoval. Naproti tomu 

magnetofon, který držela v ruce, nikomu nevadil, protože místní nevěděli, co neznámá běloška 

drží. V této zemi také viděla názorně reálné dopady nezávislosti. Uběhly již čtyři roky ode dne, 

kdy zde byla vyhlášena. Byl zde však stále cítit chaos způsobený změnami a převraty, které 

násobily bídu obyvatel. „Mají hlad a strach a jsou totálně dezorientovaní, nevědí, čí jsou. 

A nepřejí si, aby je někdo okukoval.“ 89  

 

Etiopie 

  

Šťovíčková ve své knize Prostor pro naději nepředstavuje pouze přírodní podmínky 

zemí, které navštívila, ale část knihy věnuje také kávě, která je s Etiopií blízce spojena. Vypráví 

příběh z 15. století o pastýři, který se v zemi traduje. Ten si všiml, že jeho stádo v noci nespí. 

Později uviděl, že stádo spásává listy keře, jehož květy a bobule vydávají opojnou vůni. 

Spřátelený mnich rozdrtil listy i bobule a připravil z nich nápoj. „Od toho dne jej vařil 

pro všechny mnichy, a ti si cenili nejvíce, že už po několika doušcích hravě přemohli ospalost 

a únavu, která je přepadá vždy při večerních hodinách.“ 90 Dále popisuje, jak se káva z etiopské 

provincie Kaffa rozšířila do celého světa. Lze si tedy povšimnout, že její texty nejsou pouze 

popisným vyprávěním, ba slouží částečně také edukačně. 

 

 

 

 

                                                 
87 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 67. 
88 Tamtéž, s. 75. 
89 Tamtéž, s. 75. 
90 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Prostor pro naději. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 171 s. s. 146. 
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Jemen 

  

Je zcela nepředstavitelné, aby se práce obešla bez představení jemenských událostí 

z roku 1967, kdy byla země obsazena egyptskou armádou. Jedná se totiž o jedno z nejčastějších 

vyprávění, na něž Šťovíčková v rozhovorech vzpomíná. „Cítila jsem neklid, který tam panoval, 

od první chvíle, ale všichni mi mé pocity vymlouvali, prý tam tahle atmosféra panuje už pět let, 

od vyhlášení republiky vlastně pořád. To je možné, ale dnes je to jiné a visí to ve vzduchu, 

myslela jsem si.“ 91 Událost, jež bude na následujících řádcích blíže popsána, se uskutečnila 

druhý den po jejím příletu do Jemenu. První zážitek byl tedy velmi tvrdý. V příloze předkládané 

práce se lze přečíst celé znění reportáže ústřední chvíle z Jemenu. 92 Jistě se jednalo o jednu 

z nejnebezpečnějších chvil celého Šťovíčkové života. „Demonstrace v Jemenu, to byl myslím 

můj nejdramatičtější okamžik, kdy jsem šla v první řadě s demonstranty a proti nám náhle 

vyrazila policie a spustila střelbu.“ 93 Šťovíčková dělala právě během průvodu neozbrojených 

lidí rozhovor s jedním mužem. Oba v jednu chvíli padli, ona dobrovolně. Když střelba přestala, 

chtěla pokračovat v rozhovoru a vstala. Muž už nikoliv. „Když posléze všechno skončilo, našla 

jsem na magnetofonu zaznamenanou vřavu, volání, zděšené hlasy, střelbu a – slaboučký vlastní 

hlas, volající česky slůvko pomoc.“ 94 

 

Stále stejný scénář 

  

O porozumění africké realitě se Šťovíčková dělí v závěru knihy Bouře nad rovníkem. 

Tato publikace se více než její ostatní knihy s africkou tématikou věnuje nejen popisu místa 

a jednotlivých setkání s Afričany, ale i jednotlivým konfliktům, demonstracím, pučům atd. 

Zároveň dochází k jednotnému závěru, jenž je společný pro většinu afrických zemí. „Být 

vůdcem v třetím světě je těžkým posláním, být čestným a vlasteneckým vůdcem 

je mnohonásobně těžší. Každý z těch čestných a vlasteneckých vůdců, které jsem v Africe 

poznala, chtěl udělat něco dobrého. Po čase viděl, jak to nejde, jak se mu pořád něco krade 

do cesty; negramotnost, náboženský fanatismus a kmenová zaslepenost, středověké zemědělství 

                                                 
91 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 89. 
92 Příloha č. 3: Reportáž z března 1968 z Jemenu. 
93 Zemřela redaktorka Československého rozhlasu Věra Šťovíčková [online]. [cit. 2018-03-17]. Dostupné 

z: http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/zemrela-redaktorka-ceskoslovenskeho-rozhlasu-vera-

stovickova--1549693 
94 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 90. 
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a věčná podvýživa lidí. (…) Politik se začíná zmítat, chce překonat překážky a vidí, 

že to nepůjde jinak než diktaturou. Ale diktatura zplodí opozici. Opozice pak, bez ohledu 

na literu ústav, nemá, po pravdě řečeno, jinou možnost odstavit vládu než násilím. (…) Opozice 

tedy jednoho dne udělá puč. A pak to začne zase ze začátku.“ 95 Je tedy patrné, že Šťovíčková 

porovnávala jednotlivé země, situace a díky velkému množství znalostí mohla takto vyvodit 

společný scénář. 

 

 

 3.2 Profesní trnitá cesta – technické komplikace 

 

 I přes veškeré komplikace, nejen ty technické, je Šťovíčková dodnes vzorem. 

Investigativní novinář Stanislav Motl vzpomněl na Šťovíčkovou, protože se znali a mluvili 

spolu nejčastěji o Africe, která je i pro Motla velkou láskou. Sdělil však, že si jí nejvíce cení 

zvláště kvůli tomu, že své schopnosti nabyla sama. Od brigádnice se vypracovala až na jednu 

z nejlepších novinářek a zpravodajek své doby. V rozhovoru vyzdvihl Motl fakt, že těžkými 

obdobími novinářské profese, jichž bylo v Africe nespočetně, musela často projít sama, 

bez pomoci druhých. Také sama o připravenosti zpravodaje často mluvila. V nejrůznějších 

rozhovorech kladla důraz na orientaci v dané problematice. „Odmítám představu, že zahraniční 

korespondent je člověk se sklonem k dobrodružství, který se teprve v letu dozvídá, co se kde 

děje.“ 96 

 Její připravenost a profesionalitu ocenil také v již citovaném Studiu Retro vysílaném 

na vlnách Českého rozhlasu Jan Petránek. 97 „Vždycky byla náramně dobře připravená na to, 

aby mohla to, co bylo aktuální, okomentovat.“ 98 Z těchto výpovědí je tedy zřetelné, že byla 

opravdovou profesionálkou a ženou na svém místě. Je zcela jisté, že v mnohém předčila nároky 

na ni kladené. Dále také Petránek komentuje jazykové schopnosti, kterými disponovala. „Věra 

velice dobře dbala na to, aby její čeština byla nejen dokonalá, jako rozhlasová řeč, ale také aby 

                                                 
95 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Bouře nad rovníkem. Praha: Vydav. čas. min. nár. obrany, 1967. 211, 

[2] s. Magnet; R. 1967. Čís. 4. s. 210. 
96 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Studio Retro 31. 10. 2015. Český rozhlas. [cit. 2018-03-21]. 3 min 45 s.  

Ident. č. CR.RSVZ.2015.108. 
97 JAN PETRÁNEK (1931) – novinář, spisovatel a textař. V letech 1951–1969 redaktor zpravodajství, komentátor 

a zahraniční zpravodaj Redakce mezinárodního života (RMŽ) ČsRo, z toho 1961–62 zahraniční korespondent 
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98 PETRÁNEK, Jan. Studio Retro 31. 10. 2015. Český rozhlas. [cit. 2018-03-21]. 18 min 46 s. Ident. 
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to byla řeč noblesní.“ 99 Byl to tedy člověk, který opravdu uměl zacházet s informacemi a stejně 

tak dobře se slovem. Ocenění si zaslouží také za to, že vždy mluvila a psala jen o lidech, které 

sama poznala, o situacích, které se udály jí samé. Na několika místech ve svých knihách uvádí, 

že by bylo jistě zajímavé dodat události, které následovaly, či referovat o jistém člověku. Pokud 

to ale nebyl její příběh, její zkušenost, nepsala o tom. Stejně tak tomu je například s vládcem 

Konžské republiky abbém Fulbertem Youlou. „Slyšela jsem o něm spoustu historek drsných, 

mystických i galantních, ale já ho nepoznala, jsou to vzpomínky jiných.“ 100 Některé situace, 

které sice nezažila, ale byly stěžejní pro následující vývoj, zmínila. Avšak vždy dodala 

vysvětlení. „To poslední jsem opsala z odborné literatury, abychom se já i čtenář dozvěděli, 

jak to nakonec dopadlo.“ 101 

 První zemí, kde se Šťovíčková zdržela, byla Guinea. Ve své knize vzpomíná na začátky, 

kdy ji několik dnů po příjezdu poslali z Prahy stacionární magnetofon velikosti starodávné 

ledničky, na němž se natáčelo na kotouče o průměru třicet centimetrů. „Pásky jsem stříhala 

ručně a místo střihu podlepovala bílou páskou, jak bylo tehdy v rozhlase běžné.“ 102 Pásky byly 

poté do její vlasti dopravovány letecky, neboť v té době do Konakry létalo jednou týdně české 

letadlo. Aktuality se posílaly přes telegraf, což mělo ale samozřejmě značnou nevýhodu, neboť 

to vyměřovala délku zprávy. 

 V knize Afrika rok jedna se lze dozvědět také o náročnosti dopravy v afrických zemích. 

Konkrétně zde popisuje Madagaskar, který v době jejího pobytu neměl takřka žádné pozemní 

komunikace. „Slova vzdušnou čarou mají mimořádně faktický význam, protože neexistuje 

žádná cesta, která by na zemi spojovala dva krajní body ostrova. (…) Madagaskar je ostrovem 

bez cest.“ 103 Z tohoto výroku lze usoudit, že zpravodajka řešila otázky nejen dopravy získaného 

materiálu do vlasti, ale také samotné jejich pořízení. 

 Šťovíčková ve své knize Po světě s mikrofonem také vzpomíná na jeden večerní návrat 

do konžské vilky, kde bydlela. Obývala ji spolu s libanonským právníkem a českým lékařem, 

kteří byli ve službách OSN. Kvůli své technice musela republiku opustit dřív, než plánovala. 

„K večeru jsem se vrátila do prázdné vily a našla vypáčené dveře. Byt byl vzhůru nohama, 

ale nic se neztratilo. Až na jeden jediný předmět: nabíječku k mému magnetofonu.“ 104 

                                                 
99 PETRÁNEK, Jan. Studio Retro 31. 10. 2015. Český rozhlas. [cit. 2018-03-21]. 8 min 21 s. Ident. 

č. CR.RSVZ.2015.108. 
100 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 82. 
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103 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Afrika rok jedna. Vyd. 1. Praha: NPL, 1963. 150 s. Racek; sv. 13. s. 99. 
104 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 76. 



31 

 

Zpravodajka mohla s tímto magnetofonem natáčet na jakémkoliv místě, kde chtěla, i přes to, 

že tam nebyla elektrická zásuvka. V noci však musela baterky dobíjet, takže bez nabíječky 

se neobešla. Přivolaný spolubydlící právník ihned odjel na policii zjistit, proč se policie 

vloupala do domu. „Prohlídka byla plánovaná z nejvyšších míst a usvědčující materiál byl 

nalezen. (…) Hned od svého příjezdu jsem se prý panu premiérovi Tshombemu nelíbila. (…) 

Proto poslal své lidi do vily a ti tam našli TAJNOU VYSÍLAČKU.“ 105 Následně měla být 

Šťovíčková v noci zatčena. Spřátelený Libanonec ji ihned zavezl na letiště. Oba věděli, 

že přesvědčovat Afričany o tom, že se nejedná o vysílačku, nýbrž jen o obyčejnou nabíječku, 

je předem prohraný boj. Jediné letadlo ten večer však mířilo do Bujumbury, hlavního města 

království Burundi. Tak se díky magnetofonové nabíječce dostala na místa, která v plánu vůbec 

neměla. 

 

3.3 Láska k africké kultuře a mytologii 

 

 Do práce je zařazena také kapitola, která se týká africké kultury. Během psaní tezí 

se s ní nepočítalo, se Šťovíčkovou však toto téma úzce souvisí. Africkému umění 

se Šťovíčková věnovala spíše až v Praze, konkrétně v Náprstkově muzeu, po nuceném odchodu 

z Rozhlasu. Tato část předkládané práce je však neodmyslitelně spojena s Afrikou, proto 

je zařazena na toto místo. Nebýt totiž návštěvy afrického kontinentu, láska k danému umění 

by u naší zpravodajky nikdy nevzplanula. 

 Práce zatím neakcentovala Šťovíčkovou coby vypravěčku autentických zážitků 

a situací, nicméně je z nich patrné, že se nejedná o pouhé reportáže, ale že představovaná místa 

důvěrně zná. V knize Bouře nad rovníkem si čtenář může povšimnout také občasných paralel 

s domácími poměry. Jednou z možností jak lze její vypravěčské schopnosti ukázat, je příklad 

z plavby po Guineji, kterou barvitě popsala v knize Africké perokresby. „Když černý mládenec 

udeřil do bubnů, napjatá kůže zaduněla, pacičky zazvonily a malé plíšky se rozcinkaly. Ostatní 

muzikanti se přidali, ženám vjel rytmus do nohou, do celého těla. (…) Zvuk tanečních bubnů 

a rytmické údery vířících nohou na prknech pramice se nesou po zrcadlové hladině, tančící loď 

se zvolna sune přes široký, velebný Niger. Na šíji, na rukou, v uších žen zvoní v rytmu tance, 
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a třpytí se v záblescích zapadajícího slunce, zlato.“ 106 Díky této citaci se lze přesunout 

do Afriky a pocítit tamní atmosféru. 

 

3.3.1 Africké lásky, africká manželství 

 

Věra Šťovíčková vydala v roce 1994 knihu Africké lásky, africká manželství. 

Jak už samotný název napovídá, dílo se zaměřuje zvláště na témata spojená s láskou, 

milováním, námluvami, rodinným životem, ale také nevěrou a manželskými spory. Všechny 

tyto motivy se v knize autoři snaží představit z pohledů různých afrických kmenů. „Zdaleka 

ne všechny africké kmeny se výtvarně vyjadřují a ne ode všech výtvarně plodných etnik existují 

figury lidského páru, třebaže párová figura patří do kultovní výbavy od pradávna.“ 107 V knize 

tedy nenalezneme pouze fotografie keramických postaviček, hliněných destiček a podobně, 

ale také mnoho afrických přísloví, žalozpěvů, pořekadel, pověr, příběhů a poselství. 

 Autoři také často vysvětlují místní tradice a zvyklosti, aby Evropané pochopili, co má 

jaký význam. Hned úvod knihy se zabývá manželstvím a vysvětluje, že v Africe nejde zdaleka 

jen o lásku dvou jedinců. „Manželství v tradiční společnosti má především ekonomické 

a společenské poslání. Afričanky nejsou zavřené v harému a nečekají, až je pán navštíví. 

Základní rodina, manželská dvojice a její děti, to je zemědělská výrobní jednotka.“ 108 

 Autoři se také snažili vždy u konkrétního kmene využít daného příkladu k lepšímu 

pochopení. Koupě nevěsty byla v Africe na denním pořádku, proto se tomuto motivu věnuje 

také část knihy. „Pastevecké kmeny původně platily za nevěstu dobytkem, rolnické kmeny 

nářadím. U kmene Azande například hroty oštěpů, které dávno ztratily původní funkci a staly 

se pouze symbolickým platidlem podobně jako jinde mušličky kauri. Za kolonialismu se stále 

více prosazovaly peníze a tím vznikla zvláště pro toho, kdo nezná původní smysl, představa 

prosté koupě nevěsty.“ 109 

 Nutností je věnovat několik slov vzniku této publikace. Úmyslně je řeč o autorech, 

ač byla zatím zmíněna pouze Šťovíčková. S vydáním knihy to nebylo vůbec snadné. Jednalo 

se o společnou práci Šťovíčkové a jejího manžela, tehdejšího ředitele Náprstkova muzea, PhDr. 

Ericha Herolda. První verzi napsali již v 70. letech, avšak publikační činnost byla oběma 

v té době znemožněna, kniha se na prodejní pulty dostat nemohla. Po změně politických 

                                                 
106 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Africké perokresby. 1. vyd. Praha: SNPL, 1960. 112, [3] s. 41. 
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poměrů, které se už bohužel Herold nedožil, tuto knihu vydala Šťovíčková s přispěním 

a pomocí dalších lidí sama. Text byl dále doplněn a rozšířen o poznatky a výsledky bádání, 

které publikoval dr. Herold ještě za svého života v cizojazyčných dílech. 110 

  

3.3.2 Nepochopení blízkých a význam rituálů 

 

V rozhovoru s Pavlou Jazairiovou, který proběhl několik desítek let po návratu z Afriky, 

vzpomínala Šťovíčková na jisté nepochopení ze strany matky. Zcela přirozeně si z tohoto 

chudého kontinentu přivezla několik artiklů. Vzpomínala na obdélníkovou destičku, která byla 

velmi špinavá. „Když jsem se vrátila z Afriky, tak moje maminka viděla, jak ji vybaluju z kufru. 

Sápala se po ní a říkala, že ji musí vydrhnout. Přece to prý nenechám a nepověsím takhle 

na zeď. Jenomže to je destička, na kterou kouzelník sypal mouku a pak ji kropil vodou. A podle 

toho, jak se vytvořili obrazce z mouky a vody, věštil budoucnost. Takže maminka mi málem 

zničila africké působení.“ 111 Také z tohoto příběhu lze tedy vyvodit nejen zálibu v umění, 

ale také její víru v africkou mystičnost. 

 V rozhovoru se Špačkovou z roku 1998 se Šťovíčková-Heroldová vyjadřuje zpětně 

k africké kultuře a konkrétně k významu jednotlivých rituálů, který jim sama dávala. 

„Přikládám význam rituálům tam, kde jsou neformální. Kde neplní roli zdvořilostního pohybu, 

kde se myslí vážně v tom smyslu, že to společenství se má tak rádo, že těmi rituály 

to jen stvrzují.“ 112 

 

4 Vývoj zpravodajství v Africe 

 

Na konkrétních příkladech a vzpomínkách zpravodajky se práce snažila v přecházející 

kapitole ukázat, jak vypadala Afrika z pohledu zahraničního zpravodaje v 60. letech. Opět 

se na tomto místě odkazuje k rozhovoru Jazairiové s Věrou Šťovíčkovou, ve kterém zahraniční 

zpravodajka celý proces stroze popsala. 
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„Posláním bylo referovat o politickém dění. Což se dělalo skrz zprávy zasílané poštou, 

nebo častěji poslem z řad personálu Československých aerolinií, kterého jsem uprosila, 

aby zásilku s textem či magnetofonovým páskem doručil do Československa. Někdy bylo možné 

využit telegrafu, ale zase by to bylo drahé a šetřit slovy bohužel znamenalo také šetřit dojmy, 

psát stroze. Vzácně jsem se mohla přímo postavit k mikrofonu Československého rozhlasu.“ 113 

Realizovat poslední možnou variantu, tedy sdělovat zprávy přímo přes mikrofon, bylo v té době 

samozřejmě velmi technicky i finančně nákladné. 

Podle zjištěných informací byla Šťovíčková první a zároveň také poslední 

československou a později českou zpravodajkou v Africe. První byla zcela jistě. Ale ani 

po jejím návratu se nenašel nikdo, kdo by byl vyslán Československým či později Českým 

rozhlasem, aby pokryl informování z celého kontinentu. Samozřejmě Rozhlas referuje 

o nejdůležitějších situacích, které se tam odehrávají. V posledních desetiletích však díky 

převzatým zprávám od tiskových agentur. Také Ondřej Neff zmínil, že po Šťovíčkově 

do Afriky nikdo nejel a delší dobu tam nepobýval. Věra Šťovíčková tedy byla (nejen) v tomto 

ohledu zcela mimořádnou osobností. 

Neff na ni vzpomínal při rozhovoru. Sám nastoupil do Rozhlasu v roce 1966 jako mladý 

student žurnalistiky a v době, kdy Šťovíčková nebyla v Africe, ale připravovala zprávy z Prahy, 

s ní spolupracoval. Sám na tyto chvíle rád vzpomíná, protože dostal prostor, který jako mladý 

novinář velmi potřeboval. „Každý komentátor měl k nám, pomocníkům, jiné požadavky. 

Například Karel Jezdinský žádného pomocníka nepotřeboval a odmítal jakoukoliv pomoc. Věra 

se zajímala výhradně o Afriku a my jsme dělali komentáře k jiným zahraničním otázkám než 

africkým. Tak nás bavilo pracovat pro Věru, protože jsme díky ní měli mnohem více prostoru.“ 

Vývoj zpravodajství v Africe se za uplynulých padesát let zcela jistě změnil, stejně jako 

vývoj v technice obecně. Nejdůležitější skutečností je, že Šťovíčková pracovala přímo z Afriky, 

nahrávala autentické rozhovory, v 60. letech stála u největších milníků kontinentu. Jak už práce 

předeslala a Neff potvrdil, aktuální pokroky v technice se nedají s obdobím druhé poloviny 

20. století vůbec srovnávat. Zprávy se do České republiky dostávají díky internetu a tiskovým 

kancelářím rychleji a bezesporu snadněji. Kromě několika vzpomínek, které se týkají 

technického vývoje a jež jsou součástí práce, není mnoho informací dostupných. Podle jejího 

výroku o technice je možné se domnívat, že proniknout do tohoto vědního oboru pro ní snadné 
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nebylo. „Technika mi byla vždycky cizí, překonala jsem jen takové stroje jako mlýnek na mletí 

kávy.“ 114 

Z nejrůznějších výpovědí je zcela jisté, že Šťovíčková nikdy nelitovala toho, že práci 

v Africe věnovala značnou část svého života. „Do Afriky jsem věnovala bezmála dvanáct let 

svého života. A to už se vám pak ten kontinent stane skoro tak blízký jako domov.“ 115 

Poslední řádky této kapitoly jsou úmyslně věnovány závěru pobytu v Libyi, neboť 

je úmyslem udělat pomyslnou tečku za celými dvěma kapitolami věnovanými africkému 

působení. Díky mnohačetným překladům, kterým se Šťovíčková-Heroldová věnovala převážně 

na konci minulého století se Afrika ještě dostane ke slovu, bude však zmíněna s jistým 

odstupem. Poslední zastávka na misi Šťovíčkové byla tedy v Libyi. Tam se také „náhodně“ 

dozvěděla o aktuální situaci v Československu. „Pak jsem v Libyi seděla večer v hotelovém 

pokoji a točila jsme knoflíkem. Podařilo se mi něco neuvěřitelného, chytila jsem Prahu. 

Dozvěděla jsem se, že v parku Julia Fučíka mluvil Smrkovský. A taky jsem se dozvěděla, 

že začalo něco, čemu se říká pražské jaro. Tak jsem sedla na letadlo a jela jsem domů.“ 116 

 

5 Rok 1968 a odchod z Československého rozhlasu 

 

Šťovíčková se tedy hned druhý den, po vysílání o situaci v Československu, vrátila 

a zařadila se do redakce zahraničního vysílání na své místo. Začátek této kapitoly je však 

věnován Ondřeji Neffovi a jeho vzpomínkám. „V roce 1966 jsem nastoupil jako elév 

v zahraniční rubrice Českého rozhlasu, která byla vedena Milanem Weinerem, ve které byla 

celá plejáda novinářských osobností, kromě Věry Šťovíčkové to byl třeba Jan Petránek, Luboš 

Dobrovský 117 nebo Jiří Dienstbier. Byla to opravdu nesmírně silně obsazená rubrika.“ Také 

Šťovíčková vzpomíná ve své knize na toto období pražského jara. „Weinerova Redakce 
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redaktorem Redakce mezinárodního života (RMŽ) ČsRo, po vyloučení z rozhlasu pracoval v různých dělnických 

profesích. Signatář Charty 77. Na přelomu let 1989 a 1990 mluvčí Občanského fóra, bývalý ministr obrany 

Československé federativní republiky (1990–1992) a vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, 

český velvyslanec v Ruské federaci (1996–2000). In: BĚHAL, Rostislav. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii 

Československého rozhlasu. 1. vyd. Praha : Český rozhlas, 1992. s. 61. 
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mezinárodního života, jak se oficiálně jmenovala, se v té chvíli dostávala do čela rozhlasového 

pražského jara.“ 118  

Snadné to nebylo ani s cenzurou. Neff vzpomněl na kontrolu, kterou vnímali jako 

každodenní rutinní součást. „Tenkrát existovala předběžná cenzura, to si dneska už nikdo 

nedovede představit. Tehdy téměř neexistovalo živé vysílání, všechno se nahrávalo 

na magnetofon a všechno, co se četlo, muselo nejdříve projít cenzurním oddělením, to dělala 

HSTD 119. Ti měli kancelář přímo v Rozhlase. Posílalo se jim to výtahem, ta práva se dala 

do šuplíku, oni na to dali takové červené razítko a bez razítka se nesmělo číst na mikrofon.“  

Na tomto místě je nutné konstatovat, že v době velkých společenských proměn byla celá 

zahraniční rubrika samozřejmě silně politicky angažovaná. „Byli velmi na straně toho, čemu 

se později začalo říkat obrodný proces. V té orientaci v mezinárodních otázkách bylo možno 

si vybudovat v rámci cenzury více prostoru, než měli například kolegové, kteří byli v domácí 

rubrice,“ takto vzpomínal na situaci v Rozhlase Neff. 

 

5.1 Den po dni 

 

Následující část práce se bude věnovat jednotlivým dnům, okamžikům situacím 

a změnám, které proběhly v srpnu 1968 a ve dnech následujících. Situace bude popisována 

z pohledu Šťovíčkové, a sice ze vzpomínek jejích spolupracovníků, jež se týkají právě 

jí samotné. Historický a společenský kontext této doby je představen již v úvodní části práce. 

„Venku přituhovalo, napětí houstlo, jistá nervozita byla patrná i na nejvyšších představitelích. 

V sobotu 17. srpna sezvalo vedení KSČ novináře do Hrzánského paláce, kde jsme měli jednat 

o společné strategii pro příští dny. Byl nás tam plný sál, všichni napjatí, ale Dubček 

nepřišel.“ 120 Šťovíčková dále často vzpomínala na úterý 20. srpna, kdy se mluvilo o možném 

Dubčekově odvolání. Proto měla ona i někteří kolegové pracovní pohotovost. K odvolání 

nakonec nedošlo, a tak šla po směně domů. Dlouho se tam však neohřála. „Večer zazvonil 

telefon. Volal mi plukovník Šeda, který byl v té době šéfem armádního rozhlasu. (…) Dozvěděl 

se zprávu, ze které byl na mrtvici, a potřeboval se s někým o ni podělit. Domníval se, že když 

                                                 
118 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 101. 
119 HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu. Cenzurou byla v tomto období pověřena HSTD, po ruském vzoru 

se pro ni někdy užíval také pojem Glavlid (podle názvu sovětské státní cenzury). Jednalo se o neveřejný orgán 

státní správy, který veškeré mediální obsahy podroboval cenzuře ve všech jejích podobách. In: ŠŤOVÍČKOVÁ-

HEROLDOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. s. 31. 
120 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 103. 
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ji řekne mně, řekne ji na té správné adrese. ‚Věro, právě jsem dostal telefonickou zprávu, 

že hranice překročily tanky spřátelených mocností.‛ Je podivné, že nikdy nikdo neřekl, že to byl 

právě plukovník Šeda, který to první oznámil rozhlasu. Já mu poděkovala, otočila 

se na podpatku a jela zpátky do rozhlasu.“ 121  

 Všichni se svolali a během srpnové noci se sešli ve Vinohradské ulici, v budově 

Jezdinský a Jeroným Janíček. Snažili se dovolat na Ústřední výbor KSČ a získat stanovisko 

předsednictva. Po dlouhé době se ho dočkali a těsně před druhou hodinou šel přečíst Vladimír 

Fišer Prohlášení ÚV KSČ všemu lidu československé republiky. Stihl ale vyslovit jen několik 

málo vět, než nechal Karel Hoffmann umlknout vysílače. Byla však ještě druhá možnost a tou 

byl rozhlas po drátě. 122 Ten bylo však možné zapnout až v půl páté. Do té doby se samozřejmě 

připravovaly materiály potřebné k vysílání a v Rozhlase se postupně scházeli nejen všichni 

pracovníci, ale také například herci a spisovatelé. Na toto brzké ráno vzpomíná na svém 

webovém portálu také Ondřej Neff. „Hluk letadel byl slyšet otevřenými okny a dole na ulici 

běsnil dav. ‚Proč nevysíláte? Vysílejte přece!!‛ ‚Hoffmann nás ustříh,‛ volali jsme na ty lidi 

dole. A chtělo se nám smát i brečet.“ 123 

 K prohlášení, která v Rozhlase neustále opakovala, byla vždy přidána výzva k setrvání 

v klidu, ke každodennímu nástupu do práce. „Popisovali jsme postup tanků od Národního 

muzea k rozhlasu. Byl podkreslený střelbou a zvukem padající omítky. Někdo otevřel okno, 

aby mimopražští posluchači slyšeli, co se před rozhlasem děje.“ 124 Přepis dochovaných 

autentických záznamů, které namluvila paní Šťovíčková, jsou přílohou práce. 125 

 Na profesionalitu zpravodajky během těchto těžkých chvil vzpomínal také krátce 

po jejím úmrtí Karel Tejkal. „Ona měla nádherný a naléhavý hlas. Vážila si toho, že k nám 

může promlouvat. Uměla měnit tón. Hlas se jí nezachvěl ani v důležité chvíli v srpnu 1968. 

V ten okamžik bylo důležité lidi uklidnit, nevyplašit ještě víc. To ona uměla bravurně.“ 126 

Mnozí by mohli namítnout, že reportáž z válečného prostředí znala dobře, zde se však jednalo 

o zcela jinou situaci. Jednalo se o její vlastní zemi. 

                                                 
121 VOLNÝ, Sláva, ed. "Jsme s vámi, buďte s námi!": vzpomínky redaktorů Československého rozhlasu nejen 

na srpnové události roku 1968. 1. vyd. Praha: Prostor, 2013. 270 s. ISBN 978-80-7260-284-1. s. 69. 
122 Rozhlas po drátě – mluvící bednička, na níž nešlo ladit, volit program, nýbrž pouze poslouchat to, co se do ní 

pouštělo. In: HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 

s. Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 104. 
123 Vzpomínky Ondřeje Neffa na srpnové dny 1968. [online]. [cit. 2018-04-03]. Dostupné 

z: http://www.hyena.cz/dokumenty/okupace/okupace1.html 
124 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 105. 
125 Příloha č. 4: Dochovaná naléhavá slova Šťovíčkové z 21. srpna 1968. 
126 TEJKAL, Karel. Studio Retro 31. 10. 2015. Český rozhlas. [cit. 2018-03-21]. 54 min 25 s. Ident. č. 

CR.RSVZ.2015.108. 
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Karel Jezdinský vzpomíná v knize Rozhlas proti tankům, z níž tato kapitola vychází, 

na nebojácnost mladičkého Ondřeje Neffa. „Nejmladší z naší redakce Ondřej Neff si dal stůl 

k oknu, psal neustále na stroji, velmi přesně a rychle líčil, co se odehrávalo pod okny a házel 

nám to na stůl do studia. Vydržel tam až do poslední chvíle, kdy začala do toho otevřeného okna 

palba. Museli jsme ho násilím odvést. Bránil se s výkřiky, že si vždycky přál být válečným 

zpravodajem.“ 127  

 Šťovíčková dále ve své knize Po světě s mikrofonem vzpomíná na okamžiky, kdy 

se objevily ve vysílání první překážky. Jako první v řadě technika. „Vzápětí se dveře otevřely 

a dovnitř vešel muž, později identifikovaný jako technik Lubomír Šimek, který navedl ruské 

vojáky rovnou do operativního studia, odkud jsme vysílali.“ 128 Následovalo vyvedení 

na chodbu a po nějaké době opravdu došlu k obsazení hlavní budovy, jak všichni 

předpokládali. 129 Vzpomínka Jana Petránka je sice rozsáhlá, ale pro odkrytí tváře Šťovíčkové, 

kterou se ještě nepodařilo zcela představit, zcela zásadní. „Věra byla jedna z těch, která měla 

tu osudovou příležitost se projevit. Projevit se naplno, jak má ráda svou zem. Protože když 

ohlásila, že sem přicházejí okupanti, tak ona se zcela jednomyslně postavila na stranu obecného 

blaha této země. Věra byla naprosto nezdolná a v té chvíli, ona byla emotivním člověkem, 

ale v té chvíli byla ledově chladná. Sršela z toho nebojácnost postavit se a říci: Vy tu nemáte 

co dělat, táhněte!‛ Já jsem nebyl v noci 21. srpna v Rozhlase. Byl jsem na dovolené, ale hned 

jsem jel do Prahy a běžel tam. Viděl jsem sedět Věru v utajeném Studiu 7, měla černou sukni, 

bílou blůzku. Byla jako socha. Tekly ji slzy a jen mně ukázala, kde je studio, do toho jsem potom 

vběhl a tam jsem se ujal slova.“ 130 

  Technici, a nejen ti, se samozřejmě snažili zajistit náhradní místa, ze kterých by se dalo 

vysílat. Šťovíčková spolu s Čestmírem Suchým vysílala z bývalého kina Skaut proti věži 

Novoměstské radnice, přeměněného v televizní studio. 131 „Měli jsme za to, že nikdo neví, 

že z tohoto studia vysíláme. Brzy jsme poznali, jak se mýlíme. Každou chvilku jsme nacházeli 

na prahu dárky. Balíček kafe, čokoládu nebo jinou pochutinu, prostě všichni věděli, že tam 

                                                 
127 DIENSTBIER, Jiří, LÁNSKÝ, Karel. Rozhlas proti tankům. Koláž událostí, vzpomínek a záznamů z vysílání 

Československého rozhlasu v srpnu 1968. 1. vyd. Praha: Práce, 1990. 116 s. ISBN 80-208-0028-X. s. 38 
128 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. s. 105. 
129 Tamtéž, s. 107. 
130 PETRÁNEK, Jan. Sedmilháři z rozhlasu. Československý rozhlas. [cit. 2018-03-21]. 5 min 46 s. Ident. č. 

CR.LP.2003.252. 
131 Dnes v něm sídlí dětské divadlo Minor. In. HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. 

vyd. Praha: Radioservis, 2009. s. 107. 
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jsme.“ 132 Ondřej Neff také při rozhovoru vzpomněl na místo, ze kterého informoval on. 

„Odešli jsme do armádního vysílání, které bylo taky na Vinohradech. To po nějaké době nešlo 

a museli jsme jít do vysílače, který patřil italské komunistické straně. To byla taková napůl 

špionáž, protože oni porušovali mezinárodní dohodu, samozřejmě s vědomím partaje, 

a předstírali, že vysílají z italského území. Bylo to šíleně utajované a nikdo o tom nevěděl. 

My jsme se tam dostali úplnou náhodou, protože ono tam v osmašedesátém roce na jaře hořelo 

a naši technici to tam šli opravit. A tam jsme vlastně byli až do moskevských dohod.“ 

 V knize Byli jsme při tom vzpomíná na onen srpnový den také Zdeněk Mráz, někdejší 

redaktor z jižních Čech. Vracel se právě z dovolené, když v autobusovém rádiu slyšel oznámení 

svých kolegů z Prahy. „Jaké však bylo naše překvapení a pro některé i zděšení, když 

na výpadové silnici z Taty směrem k naší hranici byly zátarasy z ostnatého drátu a vojáci 

se samopaly. ‚Hranice je uzavřena,‛ dozvídáme se.“ 133 Po několika hodinové neplánované 

zastávce byly hranice na chvíli otevřeny a bylo možné se vrátit do vlasti. Mráz jel hned 

do redakce v Českých Budějovicích a zapojil se do aktuálního dění.  

 Šťovíčková dále vzpomíná, že byla dohodnuta vysílací štafeta. Vždy po deseti minutách 

se ve dvouhodinovém cyklu střídalo dvanáct stanic z celé republiky. 134 Zpravodajská redakce 

se mohla 9. září vrátit do budovy Československého rozhlasu na Vinohradech. „V redakci jsem 

našla přímo nad hlavou pár dírek po kulkách, náhodně a bezcílně vystřelených z ulice; dále byl 

vypáčen redakční trezor, zmizela z něj však pouze láhev vodky a magnetofonový pásek 

s rozkošnými písničkami v rusko-židovském žargonu, který Dobrovský přivezl z Oděsy.“ 135 

Následně bylo rozhodnuto, že Dienstbier a Jezdinský odjedou do ciziny, ostatní zůstali 

v Rozhlase. 

 Do redakce se zatím pomalu dostávala normalizace. Na tento pozvolný nástup 

vzpomínal také Neff. „Pak začala normalizace, což byl takový pozvolný proces, rozhodně 

to nebylo hned. A mělo to takové groteskní prvky. Domácí rubrika se normalizovala okamžitě. 

Ale v zahraniční rubrice jsme dlouho vzdorovali.“ V této době se nejen ke Šťovíčkové dostala 

nabídka podepsat Slovo do vlastních řad. Sama ve své knize píše, že to byl takový nákup 

odpustků, než to doopravdy začne. Byla si ale také vědoma toho, že jí by tak snadno odpuštěno 

nebylo. „Z řad vítězů potom vznikl jakýsi akční výbor, který – v nejužším spojení se soudruhem 

                                                 
132 VOLNÝ, Sláva, ed. "Jsme s vámi, buďte s námi!": vzpomínky redaktorů Československého rozhlasu nejen 

na srpnové události roku 1968. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2013. 270 s. ISBN 978-80-7260-284-1. 

s. 72. 
133 MALEČEK, Stanislav, ed. Byli jsme při tom: čeští novináři a publicisté vzpomínají na události let 1968-1969, 

doby, kterou celý svět znal jako Pražské jaro. Vyd. 1. Praha: Klub novinářů Pražského jara '68, 1993. s. 49. 
134 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. s. 107. 
135 Tamtéž, s. 107. 
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Jakešem osobně – se chystal trestat provinilce (rozumějme mstít se těm, které po léta nenáviděl 

a jimž po léta záviděl). (…) Soudruh Jakeš, směšný a zároveň hrozivý, ale každopádně 

pomstychtivý představitel ústředního výboru (…) osobně trval na tom, že nejdříve ze všeho musí 

z rozhlasu odejít zahraniční redakce jako jeden muž – plus ta jedna žena.“ 136 Samozřejmostí 

bylo, že také zahraniční zpravodajové byli odvoláni. 

 Vděčnost lidí po srpnovém vysílání byla obrovská. Do Rozhlasu přicházely nejrůznější 

vzkazy a děkovné dopisy. Pracovníci to však vnímali jako normální zpravodajskou práci 

v nenormálních podmínkách. V bratislavském vysílání Rozhlasu zazněl například jeden 

z letáků, který se dostal do studia. „Pracovníci rozhlasu, vaše hrdinství obdivuje celý svět. Vaše 

hrdinství pomáhá zachránit čest národa. Vaše práce vchází do dějin, svět je právě svědkem 

nevídané věci – vede se vojna rozhlasu proti tankům.“ 137 

 Šťovíčková měla ještě možnost úniku. Ještě před výpovědí ji Rozhlas zapůjčil, 

jak sama uvádí, firmě Jablonex, aby ve výstavním pavilonu v Montrealu prováděla významné 

hosty. 138 Domnívali se, že požádá o emigraci a tím se sama usvědčí. To samozřejmě nejen 

kvůli rodičům neudělala, vrátila se a v Rozhlase si vyzvedla svou výpověď. „Součást obžaloby, 

když nás potom z Rozhlasu vyhazovali, bylo to, že pražské jaro vymyslel Československý 

rozhlas.“ 139 Tak skončila její cesta chodbami Československého rozhlasu. 

 

6 Překladatelská činnost, návrat do Rozhlasu a závěr života 

  

6.1 Důvody překladatelství, práce s manželem 

  

 Několik dnů po opuštění Rozhlasu byla Šťovíčkové nabídnuta pomoc od Evy 

Kondrysové z Odeonu. Ač to nikdy předtím nedělala, pustila se do překladu detektivky. Musela 

být poučena o pravidlech knižního překladu, které, jak se později ukázalo, ovládala bravurně. 

„Tehdy jsem překládala už samozřejmě pod pseudonymem, neboť jména celostátních 

provinilců byla dána veřejně do klatby a tito lidé už nesměli být připouštěni k žádné práci, která 

by sebeméně zaváněla kvalifikací.“ 140 Nejčastěji překládala z francouzštiny, kterou se zabývala 

                                                 
136 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. s. 108. 
137 DIENSTBIER, Jiří, LÁNSKÝ, Karel. Rozhlas proti tankům. Koláž událostí, vzpomínek a záznamů z vysílání 

Československého rozhlasu v srpnu 1968. 1. vyd. Praha: Práce, 1990. 116 s. ISBN 80-208-0028-X. s. 76. 
138 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. s. 110. 
139 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Věra Šťovíčková-Heroldová (4/5) Vzpomínky rozhlasové novinářky 

a překladatelky 4. Český rozhlas. [cit. 2018-03-26]. 12 min 20 s. Ident. č. CR.LR.2005.115/04. 
140 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 112. 
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celý život, ale ovládala také angličtinu. V rozhovoru s Terezou Brdečkovou dodává jeden 

z motivů, jež jí dovedly k nové práci. „Naučila jsem se překládat proto, že jsem měla strach, 

že si zvyknu nemyslet.“ 141 

 V roce 1970 bylo také pozastaveno Věře Šťovíčkové členství ve straně 

pro nedostatečnou politickou iniciativu a porušení stanov. Dokument, jenž mapuje Usnesení 

52. schůze sekretariátu Ú KSČ ze dne 1. června 1970, je též součástí předkládané práce. 142 

Velkou proměnou prošel v této době jak její osobní, tak profesní život. Dostala místo 

v pražském Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. „Mým úkolem bylo 

popisovat a katalogizovat dosud nezpracované fotografie starších afrických cestovatelů.“ 143 

Časem přerostla její pracovní píle ve velký zájem a práce ji velmi bavila a naplňovala. Mohla 

zde také zužitkovat to, co sama v Africe na vlastní oči viděla. 

 Věra Šťovíčková nikdy příliš nepsala ani nemluvila o svém osobním životě. 

Až na jednoho výjimečného muže, s nímž prožila několik let. Neff při rozhovoru vzpomněl 

nejen na něj, ale také na nedostatek času pro osobní život, který všichni měli. „Věra 

se v Náprstkově muzeu sblížila s dr. Heroldem, což jsme jí všichni přáli. Ona žila sama 

a myslím, že neměla ani přítele, nebo se o tom nevědělo. Všichni jsme hodně pracovali. Já jsem 

chodil do Rozhlasu v devět ráno a šel jsem v deset večer domů. A v těch deset jsem šel ještě 

na rande, jinak bych se neoženil. Ona ten správný soukromý život, jak spolu lidi mají být, 

poznala až po tom, co ji vyhodili. Byla s ním hrozně šťastná a moc ho milovala. 

Já si ho pamatuju jako velmi elegantního muže, pána středního věku, vystudovaný.“ Erich 

Herold byl v té době ředitelem tohoto muzea. Nejvíce oba sblížila práce na společném díle, 

a to konkrétně na překladu knihy britského profesora Jamese Bailie Frazera Zlatá ratolest. 

 Následující řádky se budou věnovat vztahu s Erichem Heroldem. Sama ve své knize 

vzpomíná, že se dvakrát pokusili o rozchod, aby neubližovali druhým, ale oba silně cítili, 

že si jsou vzájemně blízcí a vzácní. „Opakované návraty byly znamením, že se rozejít 

nedokážeme. Poprvé v životě jsem potkala muže, k němuž jsem obdivně vzhlížela, jehož jsem 

si hluboce vážila, od něhož jsem ochotně přijímala uznání i výtku.“ 144 Jako vystudovaný 

indolog přirozeně zamířil do Náprstkova muzea, kde svůj zájem rozšířil o znalosti nejen asijské, 

ale právě také africké kultury. Vzali se v soukromí, bez přítomnosti široké rodiny a přátel. 

                                                 
141 BRDEČKOVÁ, Tereza. www.ceskatelevize.cz : Ještě jsem tady. [online]. 2007-07-09 [cit. 2018-03-07].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1059542845-jeste-jsem-tady/207562253100007-jeste-jsem-

tady-vera-stovickova-heroldova-i/ 
142 Příloha č. 5: Dokument mapující pozastavení členství Věře Šťovíčkové v KSČ.  
143 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 112. 
144 Tamtéž, s. 114. 
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 Manželství to samozřejmě nebylo vůbec snadné, neboť oba měli nálepku „nepřátelé 

režimu“, Herold hlavně kvůli své ženě, což Šťovíčková-Heroldová 145 těžce nesla. Byly 

jim zabaveny pasy, často byli také sledováni. Dlouho však Šťovíčková-Heroldová 

v Náprstkově muzeu zůstat nemohla. „V Náprstkově muzeu mě ale brzy našli. Pak jsem 

putovala po nejrůznějších povoláních, kde kupodivu ani špinavou práci jsem nesměla dost 

dobře dělat. Například když jsem dělala v hotelu uklízečku, tak byl argument, že bych mohla 

některému z hostů prozradit, kdo jsem.“ 146 

 Výše zmíněné zabavení pasů a sledování nebylo však jediné, co manžele provázelo. 

Zvláště od podepsání Charty 77 se sledování stále více stupňovalo. „Po dobu několika týdnů 

následoval rituál. Denně o šesté ráno se ozval zvonek a dva mládenci za dveřmi mi sdělili, 

že mě teď hned mají doprovodit do Bartolomějské. Všechny řeči o možné spolupráci jsme 

už měli za sebou, nebylo o čem mluvit.“ 147 I přesto bylo každé ráno stejné. 

 Herold byl sesazen z funkce ředitele muzea, dál v něm ale pracoval.                   

Šťovíčková-Heroldová na politický zásah ÚV KSČ musela Náprstkovo muzeum opustit 148 

a pracovala jako uklízečka, později prodávala v trafice. Šťovíčkové-Heroldové bylo kvůli 

nedostatečné politické iniciativě a porušení stanov pozastaveno v roce 1970 členství ve straně. 

Příslušné dokumenty jsou součástí práce. 149 Následně se živila překladem odborných statí 

o stavebních postupech a materiálech pro specializovaný časopis a pro architekty. „Já jsem 

trpěla, protože jsem vůbec nevěděla, o co jde. Technici byli tak hodní, že mi vraceli opravené 

kopie, abych se naučila, jak se to všechno správně jmenuje. Já jsem uměla tak báječně překládat 

předpjatý beton, když v tom mě vyhodili.“ 150 Díky náhodnému setkání s Petrem Pithartem 

dostala práci v Ústředních skladech hlavního města Prahy, kde byl sám zaměstnán. Také 

zde využila své jazykové dovednosti, neboť překládala návody na zboží z Tuzexu. 151 

                                                 
145 Dosud bylo v práci používáno jméno pouze Šťovíčková. Po svatbě s Erichem Heroldem však zpravodajka 

začala používat celé příjmení Šťovíčková-Heroldová. Proto bude v textu od této části tak nazývána. 
146 BRDEČKOVÁ, Tereza. www.ceskatelevize.cz : Ještě jsem tady. [online]. 2007-07-09 [cit. 2018-03-07].  
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tady-vera-stovickova-heroldova-i/ 
147 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 115. 
148 BĚHAL, Rostislav. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu, [1996]. 288 s. ISBN 80-238-0493-6. 
149 Příloha č. 3: Reportáž z března 1968 z Jemenu.  
150 BRDEČKOVÁ, Tereza. www.ceskatelevize.cz : Ještě jsem tady. [online]. 2007-07-09 [cit. 2018-03-07].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1059542845-jeste-jsem-tady/207562253100007-jeste-jsem-

tady-vera-stovickova-heroldova-i/ 
151 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 

Osudy. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 121. 
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 V roce 1988, kdy Šťovíčková-Heroldová ještě pracovala v Ústředních skladech, zemřel 

její manžel Erich Herold. „I když to bylo pouhých dvacet let společného života, vím, že to bylo 

štěstí, které někdo nepozná za celý život.“ 152 Po jeho smrti Šťovíčková-Heroldová dále 

pracovala na společných nedokončených překladech, například na knize Africké lásky, africká 

manželství, jež je více představena výše. 

 V rozhovoru s Alenou Zemančíkovou vzpomíná Šťovíčková-Heroldová na manžela 

s úctou, láskou a vděkem. „Já jsem prožila dvacet let v manželství, které bylo partnerstvím 

a láskou zároveň. My jsme na sebe nikdy nezvýšili hlas. Můj muž patrně cenil, co jsem v životě 

prožila a vydržela. Vypěstovala jsem si neschopnost pochopit nešťastné manželství. Když 

manžel zemřel, tak se mi nechtělo být na světě.“ 153 

 Všechny překlady samozřejmě nemohly vydavatelé publikovat se jménem Věry 

Šťovíčkové. Bylo nutné se skrýt do anonymity. Mezi pokrývače 154 se řadili zejména její přátelé 

jako například Libuše Boháčková, Věra Bystřická, Greta Mašková, Dušan Zbavitel a další. 

„Sedm dobrých lidí mně pomáhalo dvacet let žít, no není to skvělý?“ 155 

 

 6.2 Zlatá ratolest 

 

 Kniha Zlatá ratolest je nejrozsáhlejší společné překladatelské dílo obou manželů. Jedná 

se o dílo světové etnografie, které napsal skotský antropolog James George Frazer. Hlavním 

předmětem je člověk a jeho vnímání světa, dějiny lidského myšlení. Autor se velmi podrobně 

zabývá mýty, rituály a magií. Jedním z mnoha popisovaných rituálů je slavnost ohně, konkrétně 

Svatojánské ohně v Evropě. „Nejčastěji se v Evropě pořádaly slavnosti ohně v dob letního 

slunovratu, nebo na den svatého Jana. (…) Podle jednoho starověkého autora byly třemi 

hlavními rysy svatojánských oslav vatry, procesí s planoucími pochodněmi kolem polí a zvyk 

kutálet kolo.“ 156 Mísí se v ní dávné i soudobé příběhy, evropské i mimoevropské civilizace. 

                                                 
152 BRDEČKOVÁ, Tereza. www.ceskatelevize.cz : Ještě jsem tady. [online]. 2007-07-09 [cit. 2018-03-07].  
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153 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Věra Šťovíčková-Heroldová (5/5) Vzpomínky rozhlasové novinářky 

a překladatelky 5. Český rozhlas. [cit. 2018-03-26].6 min, 17 sek. Ident. č. CR.LR.2005.115/05. 
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„Je to svým způsobem považováno za světovou učebnici etnografie, protože autor, za svého 

dlouhého života, shromáždil všechny zvyky, obyčeje, pověry, kouzla a čáry od všech kmenů 

a národů na celém světě.“ 157 Autor část své práce věnoval také naší zemi. „Jsou tam dokonce 

i zvyky z někdejších Čech, které řadí jako ukázky z říše Rakousko-uherské.“ 158 V knize se lze 

například dočíst o pozůstatcích uctívání stromů v novodobé Evropě. „V některých krajích Čech 

se také v předvečer svatého Jana staví máje či strom letního slunovratu. Chlapci přinesou z lesa 

vysokou jedli nebo borovice a postaví ji na výšinu, kde ji dívky ozdobí květinami, věnci 

a červenými fábory. Po slavnosti se spálí.“ 159 

Osmisetstránková publikace sahá až k počátkům civilizace. Kniha, která ovlivnila velké 

množství vědních oborů, je však psána stylem, kterému porozumí i laický čtenář. Nejen díky 

tomu se stala oblíbenou. Dílo se dočkalo mnoha překladů. 

 Ústřední výbor KSČ knihu, jen nedlouho před vydáním, zakázal. Označil 

ji za nemarxistickou. Vydavatelství Odeon do ní již ale vložilo nemalé finanční prostředky 

a vzdát se jí nechtělo. Představilo ji tedy jako publikaci, která běžnému čtenáři nic neřekne, 

neboť jde o vědecké dílo. Když tedy ÚV KSČ pochopilo, že společenskou masou otřást nemůže, 

rozhodlo se následovně.  „Kompromis byl dobově komický: kniha nesměla být za výlohou 

a nesměla ani ležet na pultě. Ale kupec, který o ni výslovně požádal, ji dostal bez řeči 

zpod pultu.“ 160 

 

6.3 90. léta opět v Rozhlase 

 

Po roce 1989 se směla konečně Šťovíčková-Heroldová pod své knihy podepsat, poprvé 

v případě Hladové cesty. „Ani ne tak z ješitnosti, spíše z radosti nad tím, že jsem znovu pánem 

svého jména.“ 161 

Šťovíčková-Heroldová dostala po převratu nabídky na práci v diplomacii, konkrétně 

v Africe. Odmítla je však s poznámkou, že svůj čas v Africe již odžila. K návratu zval také 

Rozhlas. Ten nabízel širokou škálu pozic, výběr byl pouze na ní. Ale opět odmítla. 

                                                 
157 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009. 125 s. 
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V důchodovém věku se stala překladatelkou z povolání, v té době již sama za sebe. Také 

využila možnosti a volného času k cestování. V jednom rozhovoru dostala otázku, zda 

se na tyto cesty připravovala stejně jako v době, kdy cestovala za pracovními účely. „Já jsem 

si zvykla jezdit do kterékoliv země s popsaným notesem. Objevovat, kolik něco měří, jak 

se někde něco jmenuje, co se někde vyrábí, až na místě je neekonomická záležitost. Napřed 

jsem se tady doma dozvěděla všechno, co se dalo vyčíst z knih a nejrůznějších zdrojů 

a pramenů. To jsem zpracovala a pak jsem jela objevovat to, co přesahovalo tyto elementární 

informace. A další věc, snažila jsem se být pojištěná proti tomu, abych něco neprošvihla.“ 162 

Z výpovědi je tedy patrné, že pracovní návyky neopomněla, ba naopak čerpala z naučených 

zvyklostí i nadále. 

Na sklonku života se pustila do překladu životopisu Julesa Verna.  Šťovíčková-

Heroldová byla vděčná za příležitost překládat z francouzštiny, neboť mohla pracovat se svým 

milovaným jazykem. „Jules Verne má v mých očích dvojí cenu. Jednak příjemný jazyk, který 

je mi vzácný, a jednak jsem se dozvěděla tolik věcí. Abych to vysvětlila…ta kniha je to, čemu 

my říkáme špalek. Má poctivých čtyři sta stránek, představte si jenom, kdyby se to mělo opsat. 

Je tam spousta historických údajů, které slušný překladatel pro jistotu ověřuje. Takže já pořád 

šplhám po encyklopediích a nejde mi to moc od ruky. Za to místo téměř nehmotného autora 

cestopisných a historických románů, mám před očima plnokrevného člověka. On opravdu 

prožil velmi zajímavý život počínaje prvními láskami a konče nepovedeným manželstvím. 

Životopisec ale rozhodně nelitoval času, shromáždil i veškerou rodinnou korespondenci.“ 163 

 Po dvaceti letech strávených mimo Rozhlas dostala příležitost vystupovat 

v čtyřhodinovém Dobrém jitru. Karel Tejkal vzpomněl na tuto situaci. „Já jsem ji obdivoval, 

protože po tak dlouhé době ona neměla nejmenší problém a bylo vidět, že je opravdový 

profesionál.“ 164 

Sama se také zpětně ve své knize vrátila k hodnocení počinu v srpnu 1968. „I přesto, 

že jsem pražské jaro po sovětské invazi zaplatila dvaceti lety pracovního ne-bytí, pořád 

si myslím, že to bylo třeba v osmašedesátém vyzkoušet.“ 165 

 Věra Šťovíčková překládala do posledních chvil svého života. Její pozemská pouť 

skončila 30. října 2015, jen několik málo dní před 85. narozeninami.  Následující den se vysílal 
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pořad Studio Retro, který měl být věnován jejímu nadcházejícímu jubileu. Tomáš Černý, který 

pořadem provázel, ho musel částečně pozměnit. „Tento předem připravený pořad se během 

včerejšího večera stal naprosto nepotřebným. Hlásím se vám proto dnes naživo a to s informací, 

že někdejší rozhlasová zpravodajka, ale také spisovatelka a překladatelka Věra Šťovíčková-

Heroldová navždy odešla.“ 166 Zanechala na této zemi nejen velký počet přeložených knih 

a zpravodajských reportáží, ale také hlubokou lidskou stopu. Karel Tejkal ve výše zmíněném 

pořadu jen den po její smrti na Šťovíčkovou-Heroldovou vzpomněl následovně: „Ona byla 

jednou z hvězd, ale chovala se úplně normálně a obyčejně.“ 167. 

 

Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo představit celý život Věry Šťovíčkové-Heroldové 

se zřetelem na dvanáct let, které strávila jako zpravodajka v Africe. Práce ale postihuje celé 

období jejího života, tedy roky 1930–2015. 

Dosud nebyl zpracován ucelený písemný dokument, mapující celý život novinářky. 

Existovaly pouze jednotlivé rozhovory Českého rozhlasu a České televize a množství knih 

Šťovíčkové-Heroldové, které sama psala, převážně o cestách po Africe. Bylo příhodné využít 

vzpomínek Ondřeje Neffa, Vladimíra Príkazského a Stanislava Motla. Využila jsem metody 

orální historie, přičemž teoretický základ mi daly publikace Orální historie ve výzkumu 

soudobých dějin od Miroslava Vaňka a také jeho Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a 

praktické aspekty orální historie na níž pracoval s Hanou Pelikánovou a Pavlem Mückem. 

Zpravodajkou Československého rozhlasu se Šťovíčková stala díky brigádě v posledním 

roce studia na gymnáziu. Krátce po nástupu byla vyslána v rámci barterové výměny do Polska 

a tam získala první zahraniční zkušenosti. Po návratu se zapojila do zpravodajské redakce, která 

byla v těch letech silně obsazena. Jejími spolupracovníky byli například Jiří Dienstbier, Luboš 

Dobrovský, Karel Tejkal či Ondřej Neff. Na konci 50. let, když bylo jasné, 

že se v mnoha afrických zemích schyluje k nezávislosti, tam byla Šťovíčková-Heroldová 

vyslána a věnovala práci na kontinentu dvanáct let. 

Do Československa se vrátila v době pražského jara, aktivně se účastnila rozhlasového 

vysílání 21. srpna 1968. Následně, v roce 1970, byla vyhozena z Rozhlasu a bylo také 

                                                 
166 ČERNÝ, Tomáš. Studio Retro 31. 10. 2015. Český rozhlas. [cit. 2018-03-21]. 1 min 21 s. Ident. 

č. CR.RSVZ.2015.108. 
167 TEJKAL, Karel. Studio Retro 31. 10. 2015. Český rozhlas. [cit. 2018-03-21]. 49 min 35 s.  Ident. 

č. CR.RSVZ.2015.108. 
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pozastaveno její členství v KSČ. Začala pracovat v Náprstkově muzeu, kde se seznámila 

se svým pozdějším mužem, Erichem Heroldem. Spojovala je náklonnost k Africe a hlavně 

k africké kultuře. Společně také překládali, nejčastěji z francouzštiny. V roce 1977 podepsala 

Chartu 77. V Šťovíčková-Heroldová byla postupně propuštěna ze všech pracovních pozic 

a musela překládat pod cizím jménem. Po roce 1989 pokračovala v této práci dál, 

ve svobodných podmínkách se k ní ovšem mohla už přihlásit. Jednou z jejích nejznámějších 

přeložených knih je Zlatá ratolest. Zemřela 30. října 2015. 

Luboš Dobrovský, kolega Šťovíčkové-Heroldové, myslím přesně vystihl tuto dámu. 

Proto budou v závěru citována jeho slova z knihy Slávy Volného „Jsme s vámi, buďte 

s námi“: „Věra Šťovíčková se velmi dobře orientovala v mezinárodních vztazích, takže do svých 

komentářů dovedla zařadit situace, které právě panovaly v té které zemi, do správného 

mezinárodního kontextu. A na jaře toho roku 1968 ukázala, že totéž umí i doma. Stala 

se z ní přesná analytička domácích poměrů. Tohle umělo tehdy pouze pár lidí. A tak její postoje 

v těch hodně odvážných politických besedách měly svou váhu.“ 168 

V mnoha vzpomínkách a knihách, ke kterým jsem se díky práci dostala, jsem četla, 

že daným redaktorům bylo ctí, že mohli pracovat (popřípadě se alespoň učit) od takových lidí, 

jako byla například Věra Šťovíčková. Já mohu jen subjektivně dodat, že mi bylo ctí se blíže 

seznámit s jejím životem a s tím, co zažila a dokázala. Díky tomu se pro mě psaní této práce 

stalo přínosné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168 VOLNÝ, Sláva, ed. "Jsme s vámi, buďte s námi!": vzpomínky redaktorů Československého rozhlasu nejen na 

srpnové události roku 1968. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2013. 270 s. ISBN 978-80-7260-284-1. s. 45. 
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Summary 

 

Despite the existence of many interviews and books related to the reporter Věra 

Šťovíčková – Herodoldová, no comprehensive work aiming to introduce her life, reporting 

and African experiences has been written until now. Hence, this thesis is the first text outlining 

mostly the professional life of the reporter. On the grounds of oral history, the main method 

used to gain findings about the reporter, I subjected to interview Vladimír Príkazský, Ondřej 

Neff and Stanislav Motl. The valuable sources are also books, which Šťovíčková-Heroldová 

wrote primarily about Africa. The work introduces her childhood, as well as her journey 

to the Czech Radio. In 1968 she participated in anti-communist broadcasting during 

the invasion of the Czechoslovakia by the troops of Warsaw Pact. After her consequent 

dismissal from Czech Radio, she devoted herself to translating activities alongside with 

her husband Erich Herold.  

The content of this work is enriched with sociohistorical context of her life period.  
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Přílohy 
 

 

Příloha č. 1: Balada (text) 

 

 

Lucii se žlutou hvězdou na kabátě 

odvezli jednou k ránu v černém autě 

na shromaždiště hvězd jichž byly tisíce 

pak statisíce bez náhrobních desek 

a před bytem zbyl osiřelý pejsek 

s koženou šňůrkou zavěšenou na klice 

 

holčička z přízemního pokojíku 

dvou postelí a čtvera stolovníků 

co nebývali k hojným hodům přizváni 

nesnesla probuzena do skutečna 

nářek jímž lidi volala psí slečna 

a přivedla ji domů právě k snídani 
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Příloha č. 2: Dokument o vyslání Věry Šťovíčkové do Konakry (obrázek) 
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Příloha č. 3: Reportáž z března 1968 z Jemenu (text) 

 

  „Jdu při kraji, sama. V průvodu jsou jen muži. Ženy vykukují štěrbinami pootevřených 

dveří a nadzvedávají černé závoje, pak se rozevře řada a jsem začleněna mlčky do zástupu. 

V pohledech mužů se kmitne občas zvědavost. Jsem ve městě teprve od včerejška, zatím 

se s nikým neznám. Ale zvědavost je potlačována jednak přirozenou noblesou a jednak vážností 

okamžiku. Zástup se rozpaluje. Volání nabývá na síle. (v pozadí znějí provolání, výkřiky, hluk) 

‚Ať žije republika!‛ Strhává sebou ty, kteří dosud stáli jenom při cestě. Stařec, s černým 

deštníkem proti palčivému slunci, se přemáhá, ale mladí ho obklíčili a za chvíli vidím, jak černý 

deštník vplouvá pomalu do davu.  

Najednou se vedle mě vynoří mladík v evropském obleku. Představuje se jako student, 

který přijel z Moskvy domů na prázdniny a seznamuje mě s muži kolem. A tak tedy první krok 

do jemenské společnosti si dělám v oblacích vířícího prachu za neustálého volání ‚Ať žije 

republika!‛. 

 Dorazili jsme zatím před masivní budovu Generálního štábu. Stojíme před vysokou 

hliněnou zdí. Demonstranti zaplnili prašné prostranství. Stojíme čelem k budově a po pravé 

ruce nám zůstává silnice, po které jsme přišli. Hvízdání provázejí první kameny, které začaly 

lítat přes zeď. Demonstranti ustoupili a teď se znovu valí ke zdi, ti nejodvážnější šplhají nahoru 

a ti dole jim podávají standarty. Po silnici přijíždějí první dva ozbrojené vozy a za nimi další 

tři plně obsazené vojáky v helmách. Kulomety jsou namířené proti zástupu. Jemenská policie. 

Demonstranti jim přátelsky mávají. ‚Teď by bylo líp, kdybyste odešla,‛ říká muž, kterého 

neznám, směsicí arabštiny a angličtiny, snad je to někdo z organizátorů. ‚Vypadá to na to, 

že se bude střílet.‛ Chci mu říci, že mohu poodejít stranou… Už jsem to neřekla. Vidím první 

záblesk. Budu si pamatovat ten první osamělý výstřel, bude to důležité pro rekonstrukci, až bude 

po všem. Ale kdo z nás bude, až bude po všem? Pozdě utíkat, teď střílejí kulomety. Z policejních 

vozů dole i ze střechy egyptského Vrchního vojenského velitelství. Muž, který mě před několika 

okamžiky posílal pryč, leží tváří k zemi. V mžiku zalehlo celé prostranství. Cítím jen, jak 

mi na záda padá hlína, kterou v louce vyrývají padající střely. V levé ruce držím mikrofon, 

magnetofon táhnu za sebou. Protože se mi zdá, že se situace poněkud uklidňuje, plazím 

se po břiše k silnici. ‚Jalla,‛ říkám tomu chlapíkovi, co mě posílal odtud, ‚polez taky. Už se střílí 

míň.‛ Neříká nic. Krev, která mi stéká po noze, není moje. Je to jeho krev.  

Zvedla jsem se a uběhla jsem pár metrů. Zmatek je tak obrovský, že se střílí 

i po utíkajících. Je to možné, že tenhle hlas patří mně? Vůbec jsem si neuvědomila, že křičím 

nahlas, když mě palba znovu přinutila padnout k zemi na muže v bíle suknici, který ležel 
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s otevřenýma očima, ruce rozhozené, oranžový turban na uchu. Ještě pár kroků a jsem 

v příkopě, který louku odděluje od silnice. Najednou vidím něco neuvěřitelného. Po silnici jede 

malý náklaďáček. Volám a mávám, ale šofér mě nevidí. Po autu se střílí jako po všem, 

co se hýbe. Už přejel. Vzadu pod plachtou vidím lidi, jak buší do řidičovy kabiny a mávají, 

abych se nevzdávala a běžela za nimi. Konečně auto přibrzdí a někdo mi pomáhá nahoru. Ta 

hromada, na kterou jsem dopadla, když se auto znovu rozjelo, jsou mrtví a ranění, které šofér 

posbíral, anebo kteří se doplazili k pokraji bitevního pole. Magnetofon už netočí. Došel 

pásek.“ 169 

 

 

Příloha č. 4: Dochovaná naléhavá slova Šťovíčkové z 21. srpna 1968 (text) 

 

„Znovu vás prosíme, tam, kde se setkáváte s příslušníky okupačních jednotek, 

nedopusťte, aby došlo k otevřené srážce. Bylo by to považováno za provokaci a byl by tím 

poznamenán další zásah. Tam, kde přicházíte do kontaktu se zahraničními jednotkami, 

vysvětlujte vojákům sami, že v této zemi byl až do jejich příchodu naprostý klid. Žádná hrozba 

kontrarevoluce tady nebyla. Vysvětlujte jim, že je považujete za přátele, ale že pořádek v této 

zemi musíme udržet my. Snažte se poslouchat Československý rozhlas na nejrůznějších 

stanicích. My nevíme, na kterých nás můžete chytit, nevíme, které vysílače jsou v provozu. 

Upozorňujeme vás, že legální Československý rozhlas stojí nadále za vládou této země, jejím 

prezidentem a vedením strany v čele s Alexandrem Dubčekem.“ 170 

 

„Vzkaz od soudruha Dubčeka, který je totožný s tím, který jsem vám vyřizovala poprvé. 

Pro velkou závažnost situace vám mám tento vzkaz zopakovat znovu. 

‚Nenechte se vyprovokovat. Nechoďte na otevřené srážky v ulicích. Nedělejte nic, co by zavdalo 

příčinu k dalším zásahům. Chovejte se klidně, je to to nejrozumnější, co v dané situaci můžeme 

udělat.‛ A neodcházejte od přijímačů, pokud nás slyšíte. Dokud nás slyšíte, vydržte s námi.“171 

 

 

 

 

                                                 
169 HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Studio Retro 31.10.2015. Český rozhlas. [cit. 2018-03-21]. Ident. 

č. CR.RSVZ.2015.108. 
170 ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Sedmilháři z rozhlasu. Československý rozhlas. [cit. 2018-03-21].12min.,05sek. Ident. 

č. CR.LP.2003.252. 
171 Tamtéž, 12min.,31sek. 
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Příloha č. 5: Dokument mapující pozastavení členství Věře Šťovíčkové v KSČ (obrázek) 
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