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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Škrétova 44/6 

120 00  Praha 2 

 

V kopii: Rada Českého rozhlasu 

Český rozhlas 

Vinohradská 12 

120 99 Praha 2 

V Praze, dne 27. října 2015 

 

Stížnost na odvysílání pořadu „Jak to vidí“ s hostem Janem Petránkem 22. října 2015 

 

Vážení členové a členky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

 

 dovolte, abychom se na Vás obrátili jako na ústřední orgán státní správy, který 

vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání dle zákona č. 132/2010 

Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, v reakci na rozhovor šéfredaktora stanice Dvojka Miroslava 

Dittricha s Janem Petránkem 22. října 2015 v 8:30 v pořadu „Jak to vidí“. 

 Jan Petránek je v pořadu uveden a zpovídán v roli „zahraničně-politického 

komentátora“, v éteru je mu tedy přisouzena autorita odborníka na zahraniční politiku. 

Moderátor také Janu Petránkovi v souladu s tímto statusem klade nejenom hodnotící, ale také 

zjišťující otázky k tématům současné mezinárodně-politické situace, včetně tzv. uprchlické 

krize.  

 Za nejvíce problematickou považujeme pasáž, která byla zároveň vybrána pro 

propagaci pořadu na webstránkách stanice Dvojka, jakož i na hlavních webstránkách Českého 

rozhlasu. Moderátor se Jana Petránka táže, jak lze posluchačce vysvětlit, že na záznamu 

odvysílaném ČT24 jeden z utečenců zmiňuje, že za cestu do Evropy zaplatil šest tisíc dolarů. 

S autoritou zahraničně-politického komentátora Jan Petránek pronáší následující (zvýraznění 

přidáno): 

 

 „Jan PETRÁNEK, zahraničněpolitický komentátor: Tak ho určitě někdo mohl financovat, protože 

 řekl já tě pošlu do Evropy, jdi, já za tebe zaplatím za tu cestu tolik, ale on to nedostane ty peníze. 

 To jsou neslýchané sumy, co oni říkají, že mají. No za ty sumy by skutečně se mohli dostat na 

 jakoukoli leteckou linku, ale je to takhle.  

Miroslav DITTRICH, moderátor: A proč je sem tedy někdo posílá za ty velké peníze?  

Jan PETRÁNEK, zahraničněpolitický komentátor: To je samozřejmě útok na Evropu. Jsem o tom 

hluboce přesvědčen, že je to skoro bych řekl, a zní to barbarsky, geniální plán, jak ublížit Evropě.  

Miroslav DITTRICH, moderátor: Trojský kůň?  

Jan PETRÁNEK, zahraničněpolitický komentátor: Je to Trojský kůň, samozřejmě. (…) A výsledkem 

těch válek jsou samozřejmě uprchlíci, a když jim někdo dá tisíce dolarů na cestu, které by jim musely 

doma stačit k náramně bohatému životu, no tak já nejsem-li blázen, tak za tím musím vidět dobrou 



organizaci. Tak dobrou, jaká byla organizovaná síla, která dokázala zničit americká dvojčata a 

únos čtyř letadel.“
1
  

 

 Na základě výše uvedeného tímto podáváme stížnost k Radě rozhlasového a 

televizního vysílání za šíření lživých informací a konspiračních teorií a podněcování strachu a 

nesnášenlivosti vůči skupině lidí vymezených pouze svojí odlišností, v rozporu se zákonem č. 

321/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, § 32 odst. 1 písm. c) a d). Za obzvláště cynický a nezodpovědný 

lze považovat také postup osob zodpovědných za výběr titulku k pořadu, video úryvku 

k článku o pořadu a jeho propagaci pod tímto titulkem na hlavních stránkách stanice Dvojka, 

na stránkách Českého rozhlasu i na Facebookových stránkách stanice Dvojka (viz snímky 

webstránek č. 1-3 v příloze).  

 S hlubokým zklamáním musíme jako posluchači Českého rozhlasu konstatovat, že 

odvysíláním pořadu v této podobě došlo k následujícím pochybením: 

 

1) šíření lživých informací:„To jsou neslýchané sumy, co oni říkají, že mají. No za ty  

sumy by skutečně se mohli dostat na jakoukoli leteckou linku, ale je to takhle.“ (Jan Petránek). 

Lidé prchající ze zemí mimo Evropské unie (EU) se často nemohou do zemí EU dostat 

leteckou linkou, protože většinou nemají šanci získat potřebná víza nebo nemají cestovní 

doklady. Právě nedostatek legálních cest do Evropy považují odborníci za jednu z příčin 

současné krize
2
. Tato informace však není moderátorem zpochybněna a Jan Petránek ji 

prezentuje nikoliv jako svoji osobní domněnku, ale jako fakt.  

2) šíření konspiračních teorií: za ještě závažnější však lze považovat první  

uvedenou výměnu mezi moderátorem a komentátorem ve spojení s pokračováním rozhovoru. 

Jan Petránek vyslovuje domněnku, že uprchlíci jsou placení, aby se vydali na cestu do 

Evropy. Moderátor nejenom, že se hosta neptá na zdroje takové domněnky ani ji kriticky 

nezpochybňuje, naopak sám klade otázku, která s touto domněnkou pracuje jako s faktem: „A 

proč je sem tedy někdo posílá za ty velké peníze?“
3
 (Miroslav Dittrich). Následně Jan Petránek 

rozvádí svoji konspirační teorii (vysvětlení událostí lidských dějin jako výsledku tajného 

řízení dobře organizovanou skupinou lidí, většinou s cílem poškodit společnost) do efektního 

finále. Zde však nastává jedno z nejhrubších pochybení moderátora pořadu, který Janu 

Petránkovi sám podsouvá obraz uprchlíků jako „trojského koně“ v Evropě. Takto označuje 

šéfredaktor stanice veřejnoprávního rozhlasu skutečnost, že do Evropy dnes jako nesčetněkrát 

v minulosti putují lidé se záměrem uplatnit své základní právo požádat o azyl.  

3) podněcování strachu a nesnášenlivosti vůči skupině lidí vymezených pouze  

svojí odlišností (etnickou, náboženskou či jinou): k výše uvedeným pochybením dochází 

v době, kdy řada politických uskupení a politických představitelů šíří lživé informace velmi 

podobného charakteru; kdy jsou veřejnosti každodenně předkládány alarmující zprávy z míst, 

kudy uprchlíci přicházejí do Evropy; kdy se každodenně v médiích citují průzkumy veřejného 

mínění, podle nichž vysoká procenta dotazovaných neschvalují, aby jejich země naplňovala 

                                                           
1 Viz přepis pořadu, dostupné zde: http://www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/jan-petranek-uprchlicka-vlna-je-genialni-

utok-na-evropu-takovy-dobre-organizovany-trojsky-kun--1546236. 
2 Viz např. Zpráva UNHCR, „The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees“, 1. červenec 2015, 

s. 7, dostupné zde: http://www.unhcr.org/5592bd059.pdf.  
3 Nikoliv „Proč by je sem někdo posílal?“. 

http://www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/jan-petranek-uprchlicka-vlna-je-genialni-utok-na-evropu-takovy-dobre-organizovany-trojsky-kun--1546236
http://www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/jan-petranek-uprchlicka-vlna-je-genialni-utok-na-evropu-takovy-dobre-organizovany-trojsky-kun--1546236
http://www.unhcr.org/5592bd059.pdf


základní lidská práva uprchlíků, tedy umožnila jim důstojně požádat o azyl. Ještě více než 

jindy hrají právě v takové společenské situaci klíčovou roli veřejnoprávní média. Svojí 

autoritou, nezávislostí, a širokým dosahem mají možnost přinášet kritickou reflexi založenou 

na důvěryhodných zdrojích do každé domácnosti. Veřejnoprávní médium by nemělo podléhat 

senzacechtivosti těch soukromých či bulvárních, jeho poslání spočívá kromě jiného v 

„poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací 

pro svobodné vytváření názorů“
4
. Právě k porušení této povinnosti došlo ve zmiňovaném 

pořadu, kdy Český rozhlas bez sebemenšího zpochybnění odvysílal jako odborný komentář 

vyjádření Jana Petránka, podle něhož je přítomnost uprchlíků v Evropě „útokem na Evropu 

(…) geniálním plánem, jak ublížit Evropě“. Označit z pozice autority skupinu lidí, které 

spojuje často pouze jejich odlišnost od většiny společnosti a také jejich zranitelná situace, za 

vnitřní hrozbu, naplňuje podle našeho soudu podstatu podněcování k nesnášenlivosti a 

přispívá k šíření strachu z této skupiny lidí. Není třeba připomínat, kolikrát historická 

zkušenost ukázala, jak snadné je takového strachu a nesnášenlivosti zneužít.  

 Pevně věříme, že Rada rozhlasového a televizního vysílání pečlivě vyhodnotí výše 

uvedené výtky a vyvodí z nich odpovídající důsledky. Vzhledem k závažnosti pochybení a 

k jejich přímé souvislosti s posláním Českého rozhlasu se domníváme, že by mělo dojít 

k veřejné omluvě za odvysílanou podobu pořadu, k zahájení kárného řízení s šéfredaktorem 

stanice Dvojka a moderátorem uvedeného pořadu, a také k přijetí opatření, která pomohou 

vzniku podobné situace do budoucna předejít.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu, § 2, odst. 2, písm. a). 



Příloha: 

1) Snímek webstránky Českého rozhlasu, pořízeno dne 23. 10. 2015 

 
 

2) Snímek webstránky stanice Dvojka, pořízeno dne 23. 10. 2015 

 

 



3) Snímek Facebookové stránky stanice Dvojka, pořízeno dne 27.10.2015 

(https://www.facebook.com/CRoDvojka?fref=ts)  

 

 

https://www.facebook.com/CRoDvojka?fref=ts

