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S Petrem Voldánem kolem celého světa

Lada Kabelová

Mohli bychom začít krátkou vizitkou, kterou byste se představil čtenářům? 

Vizitky nebývají upovídané, což naopak já jako člověk celý život se živící mluvením docela jsem. Takže stručně ‒ jako rodák z 

Pardubic, který ale bydlel postupně i v Novém Městě nad Metují a Josefově a od malička jezdil k babičce do Zlíče u České Skalice, 

jsem po studiích novinařiny na žurnalistické fakultě UK zamířil do rozhlasu v Praze na Vinohradech. Ten byl mým kmenovým 

pracovištěm 26 let. 

A měl jsem možnost, kromě mapování dění u nás, působit i třikrát jako stálý rozhlasový zahraniční zpravodaj. Dohromady to bylo 

skoro jedenáct let života nejprve v Moskvě, poté v Londýně a pak opět v Rusku.

Po odchodu z rozhlasu jsem se rovnou i s rodinou přestěhoval do Bruselu, kde jsem dvanáct let pracoval jako asistent v Evropském 

parlamentu. Už tam jsem opět navázal spolupráci s rozhlasem ‒ se studii ČRo v Pardubicích a hned potom v Hradci Králové. A 

pořady tam připravuji dosud.

Jak se člověk může stát reportérem ČR a spolupracovníkem ČT?

Nemohu dát obecný návod, jen popsat svoji cestu. Už na univerzitě mě okouzlil zvuk, protože jsem se na rozhlasové specializaci 

potkal například s profesorem Vladimírem Kováříkem a byl jsem okamžitě „lapen“ pro rádio. A zvuk, to je rozhlasová reportáž a to 

byla i moje vášeň, která mi zůstala. Probouzet nebo podporovat v posluchačích fantazii pomocí zvuků a slova, to je můj koníček a 

zároveň to byla i moje práce.

Co si přát víc? Chtělo to, a stále to pro mě platí (byť to mnohdy dnes v profesi chybí), pečlivou přípravu, nápady, ale i pokoru před 

řemeslem a posluchačem. A když mne oslovili z ČT Ostrava, abych tehdy jako nástupce legendárního Karla Kyncla na postu 

zpravodaje v Londýně zkusil po něm zmapovat i v TV cestopisných fejetonech další regiony Británie, bylo těžké odolat. 

A tak vznikly série pořadů Postřehy odjinud ze Skotska a Irska, později i z Walesu a byl jsem opět „chycen“. To spojení rozhlasové 

zkratky, fejetonové řeči a zvídavé kamery zafungovalo a spolupracujeme dodnes.

Jaké země jste v posledních letech profesně navštívil?

  Otázkou je, co jsou poslední léta. Ale jen telegraficky by to šlo zodpovědět asi takto ‒ ještě z Bruselu jsem si odskakoval se štábem 

ČT Ostrava do Finska, Walesu a do Korejské republiky, poté už z Prahy jsme zamířili na Maltu, do čínského Sečuánu, do Vietnamu a 

také do Gruzie. 

Ze všech těchto cest vznikla vždy série krátkých cestopisů z cyklu Postřehy odjinud, že. Co vás na tomto specifickém formátu baví a 

jak moc ovlivňujete scénář?

   Už jsem to trochu předeslal, čím mě televizní Postřehy zaujaly. Je to nezvykle krátká plocha na cestopisný pořad. Ukázat nějakou 

zajímavost či originalitu za pouhopouhých pět až šest minut, to chce přesně vědět, co říci a co představit obrazově. Je to o dost 

náročnější než mít k dispozici například na téma z domova pandy Sečuánu půl hodiny. Ale o to je to zajímavější, nějak se s tím 

poprat. Baví mě hledat málo známé originality nebo se na ty okoukané podívat jinak. Mohu prozradit, že při pátrání mi hodně 

pomáhají i knihy.

A musím rád kvitovat, že náměty i scénáře, to je v podstatě jen a jen moje autorská licence, ČT Ostrava nám dává naprosto volnou 

ruku. Pochopitelně vzájemně konzultujeme, jestli moje nápady jsou realizovatelné i obrazově a jestli to všechno stihneme za 

poměrně krátký čas natočit. Kolegové z Ostravy už si zvykli i na moje „rekvizity“ k tématům nebo neobyčejné „objevy“. Třeba 

minipivovar nadšence z Čech ve výšce 3 300 metrů v Sečuánu, bílé olivy na Maltě nebo s hadem na talíři ve Vietnamu.

Zákulisí natáčení Postřehů odjinud je velmi oblíbené, o čemž svědčí i do posledního místa zaplněné půjčovny knihoven, ve kterých 

probíhají vaše besedy. Budete v tom pokračovat, mohou se na vás moji kolegové obracet s případnou poptávkou?

  Pořad ČT Ostrava si za 27 let diváci opravdu oblíbili a má neobvykle vysokou sledovanost. Mohu se i za kolegy a kamarády další 

autory pochlubit, že většinou figuruje kolem desáté příčky žebříčku sledovanosti všech pořadů ČT. A mě těší dvojnásob, že zrovna 

naše díly ze série o Gruzii postupně vytvářely absolutní rekordy sledovanosti Postřehů mezi všemi destinacemi. Nakonec jsme 

vyšplhali od 360 000 příznivců „čajového“ tématu na obdivuhodných 423 000 diváků u dílu o gruzínské vášni pro lanovky. A jsem rád, 

že i besedy lákají a rád na ně jezdím.



Nominovali jsme vás na regionální osobnost z oblasti publicistiky i z toho důvodu, že jste letitým uživatelem naší knihovny. 

Vzpomenete si ještě na svou první návštěvu? A na svou úplně první návštěvu knihovny v životě?

Především moc děkuji za nominaci, pro mne ‒ jako pro člověka, který se obloukem let vrací stále častěji do rodného regionu i míst 

dětství ‒ je to docela emotivní pocta.

Ale první cesta do knihovny? Tak to asi ne, protože knížky mě provázejí už od předškolních let. A myslím, že první jsem si půjčoval 

už na „základce“ v Josefově ze školní knihovny. To už jsem ale zároveň přelouskal nejednu knížku doma i u babičky ve Zlíči u České 

Skalice. Znali mě pak i v knihovně v Táboře v časech gymnazijních, rád jsem chodil do unikátního prostředí „univerzitky“, jak jsme 

říkali Státní knihovně v Klementinu, i do Městské knihovny v Praze a teď využívám služeb hlavně českoskalické knihovny a také 

knihovny v Náchodě. 

  Ale s cestopisnými besedami jsem se dostal i do vědeckých knihoven v Hradci Králové a Liberci, v Plzni, rád jezdím i do Havlíčkova 

Brodu, Kladna nebo Červeného Kostelce. Prostředí, ochotné knihovnice i publikum už mám ale takřka za domácké právě v České 

Skalici a Náchodě. Jsem totiž navíc dost velký patriot s už letitými kořeny. 

  Anebo takové večerní čtení pro veřejnost na neobvyklých místech (Noc literatury), jako byl prostor za radničními hodinami, ve 

sklepení zámku nebo v historickém vagonu v Náchodě, to byl pro mě také úžasný zážitek. 

Jakých služeb využíváte a jste s nimi spokojen? Je něco, co vám v knihovně chybí nebo byste chtěl změnit?

  Musím se opakovat: prostředí, vynalézavé odbornice, schopné „vyštrachat“ kdekoli, co jen je možné, a objednat odkudkoli i jedinou 

existující knihu, to je moje jistota i zázemí jak pro besedy, televizní natáčení, tak i přípravu rozhlasových besed a seriálů ‒ o 

památkách UNESCO v regionu, o kavárnách východních Čech, o královských věnných městech nebo aktuálně o zámcích na Orlici. 

Internet je jedna věc, ale kniha je kniha a držet ji v ruce je pořád pro mě záliba a potěšení. 

Co chybí knihovnám a co by šlo změnit nebo zlepšit, to vědí ženy z knihoven lépe než já, a také se jim to daří. I když by asi rády 

dělaly i víc, ale to je už otázka financí atd. 

Vím, že jste schopný během krátkého časového úseku prostudovat hodně knih. Za měsíc vám ale vyjde vaše první knížka. Můžete 

nám ji představit?

  Dlouho jsem si s myšlenkou na knihu pohrával, ale respekt byl silnější. Až mě oslovilo brněnské nakladatelství JOTA. Znám jejich 

knihy, a když souhlasili s mojí představou, že když kniha, tak nejen zajímavý obsah (doufejme), ale i kniha samotná ‒ grafika, papír, 

pocit z něčeho „příjemného v ruce“ ‒, rád jsem souhlasil. 

Takže do tisku má opravdu jít na konci července[1] můj první knižní počin. A kniha s názvem Na vlnách s Petrem Voldánem ‒ Ušima, 

očima i srdcem kolem světa by mohla být venku někdy počátkem podzimu. Nebude to ale úplně klasický cestopis.      

Napovím ‒ bude to mimo jiné autem průsmyky Hindúkuše, Moskvou s Marfušou i v Londýně ke královně, pěšky podél kolejí s raketou 

na Bajkonuru, ale také ve Walesu s koněm a lodí na provaze, lanovkou za Buddhou či Dalím, vlakem jako topič, ale i za kočkami z 

Ermitáže, metrem na kafe v New Yorku nebo do lesa v Helsinkách, po fošně z ledoborce na ledoborec, vojenským člunem za 

Bushem a Gorbačovem, setkání s Peckovou u brambor, s Tolstým a škodovkou i s tramvajákem Dostojevským...

 Jak dlouhá byla cesta od první myšlenky na knihu až po finální podobu v nakladatelství?

  Jak jsem předeslal: dlouhá, protože myšlenka na knihu se vynořovala dávno, spousta pozoruhodných setkání i zážitků si o ni říkalo, 

ale stále jsem nebyl přesvědčen, že do té ohromné konkurence vydávaných knih chci vstoupit. Když přišla nabídka z JOTY, tak utekl 

do odloženého termínu tiskárny (kvůli omezením kolem COVID-19) zhruba rok a půl. Vlastně docela krátký čas, ale ono dost témat, 

včetně i jakési „zvukové“ stopy celou knihou, už nazrálo. 

Slyšela jsem, že ilustrace do vaší knihy vytvořil známý výtvarník, je to pravda?

  Je a jsem rád ‒ souvisí to s tím, že mám rád knížky i jako kulturní, pohodový „předmět“. A tak jsme se rozhodli nepoužít fotografie, 

ale oslovil jsem kamaráda, mladého slovenského malíře a grafika. A Luka Brase, výtvarník, který si už vypracoval mezinárodní 

renomé, vás, myslím si, příjemně překvapí. Jeho grafiky jsou jakýmsi echem příběhů s prostorem pro fantazii čtenáře a titulní strana 

knihy také není zrovna obyčejná. Tak jsem zvědav, jak čtenáře, včetně knihoven, nakonec oslovíme.

Děkuji za rozhovor a přeji vám osobně vše dobré a vaší knize spoustu spokojených čtenářů.

Kontakt na autorku: knihovna.deti@ceskaskalice.cz 

[1] Rozhovor s Petrem Voldánem probíhal na jaře 2020 (pozn. redakce).
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