
Vyjádření k natáčení

V sobotu 24.6.2017 po oficiální části pochodu po hraně lomu ČSA jsme se spolu s ostatními novináři 
(například TV NOVA, Prima, ČTK, regionální redakce ČT) přesunuli spolu s tiskovými mluvčími akce na 
místo v Horním Jiřetíně, kde jsme čekali jejich pokynů. Poté jsme se auty vydali za autobusy 
s účastníky pochodu, které směřovaly dle vyjádření mluvčích na jedno z nahlášených legálních míst 
veřejných shromáždění (máme zdokumentováno). 

Po zastavení autobusů jsme se já s kameramankou Lenou Zikmundovou vydali za aktivisty (technik 
Martin Buk zůstal u auta), kteří se rozeběhli směrem k jednomu z velkolomů, kam jsme je následovali.
Po celou dobu jsme byli označeni reflexními vestami s viditelným nápisem PRESS. Cestou jsme 
vědomě nepřekonávali žádné zákazy, ani překážky v podobě zdi, či plotu ani jsme napotkali žádného 
příslušníka policie, či ochranky. Policie nás poprvé zastavila až na dně lomu Bílina, kde nás upozornila 
na to, že se účastníci dopouštějí nelegální činnosti. My jsme vysvětlili, že jsme novináři České televize, 
a že zde počínání aktivistů i policie dokumentujeme. Policie nás poté nechala pokračovat až na místo, 
kde se aktivisté zastavili a sedli si před jedno z rypadel. To vše jsme natáčeli až do začátku zákroku 
policie. Zde jsme uposlechli spolu s ostatními novináři výzvy policie, abychom poodstoupili od místa 
zákroku u rypadla, což jsme udělali a pokračovali v natáčení. 

O několik minut později k nám dorazila skupinka ochranky dolu (nejspíše, nijak se neprokázali ani 
neuvedli důvody svého počínání) a zabránili nám dále natáčet. Přitom mě jeden ze členů ochranky 
bezdůvodně srazil na zem (máme částečně zdokumentováno), aniž bychom kladli jakýkoli odpor. 
Stížnost na jednání ochranky jsme nepodávali, k žádnému zranění nedošlo, šlo spíše o neustání 
situace od konkrétního jejího člena, ochranka se od té chvíle chovala již korektně.

Spolu s ostatními novináři jsme stáli stranou od rypadla a čekali za přítomnosti oné ochranky. Po 
několika desítkách minut k nám přistoupila policie a oznámila nám, že budeme stejně jako aktivisté 
také zajištěni. Zda vůbec a jaký policie uvedla důvod našeho zajištění si nepamatuji. Přešli jsme na 
pokyn policie k zajištěním aktivistům, kde nám policie provedla lustraci a po několika hodinách stání a 
sezení na slunci nám nasadila pouta a odvezla spolu s aktivisty na místní oddělení (kameramanku do 
Loun, mě do Chomutova) k sepsání protokolu. K našemu zajištění došlo cca v 15h, nasazení pout a 
převoz na služebnu probíhal cca od 20h a propuštěni jsme byli po 23h.

Rád bych zdůraznil, že jsme po celý den již od rána cca od 9h, před vyjitím pochodu směrem k lomu 
ČSA, měli na sobě reflexní vesty s viditelným nápisem PRESS. Žádným způsobem jsme se nepodíleli na
protestech, pouze jsme tyto aktivity natáčeli. Po celou dobu jsme dbali všech výzev policie, které nám 
byli dány a nekladli žádný odpor ani při zajištění, či převozu na služebnu v poutech. Po celou dobu 
jsme také jasně a srozumitelně dávali najevo, že jsme novináři České televize.
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