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Anotace 

Bakalářská práce „Kauza úmrtí Josefa Odložila v českém tisku“ pojednává 

o okolnostech smrti atleta Josefa Odložila, bývalého manžela sportovní gymnastky Věry 

Čáslavské. Zabývá se jeho potyčkou se synem Martinem Odložilem, následnou smrtí 

Josefa Odložila, soudními procesy a prezidentskou milostí pro Martina Odložila. 

Cílem práce je na základě komparativní analýzy porovnat, jak bylo o těchto 

událostech referováno v dobovém denním tisku. Analyzována jsou čtyři zvolená 

periodika – Blesk, Mladá fronta DNES, Rudé právo/Právo a Sport. Dle jednotlivých 

událostí jsou vymezena čtyři sledovaná období: 7. 8. – 1. 10. 1993, 17. 7. – 14. 8. 1996, 

22. 11. – 20. 12. 1996 a 17. 1. – 14. 2.1997. 

Analýza se zaměřuje na počty článků v jednotlivých denících a sledovaných 

obdobích. Dále sleduje první zmínku o vybraných událostech, počty fotografií, počty 

výskytu článků na titulních stranách deníků a četnost využití České tiskové kanceláře. 

Z hlediska obsahu se analýza u článků soustředí na zvolené titulky, obsahové zaměření a 

způsob zachycení událostí, komentáře redaktorů, výpovědi zúčastněných a použité 

jazykové prostředky. Věnuje se také speciálním rubrikám a přílohám deníků. Analýza 

představuje rozdílný způsob informování v bulvárních a seriózních denících. 

Annotation 

The bachelor´s thesis „The Case of Josef Odložil´s Death in the Czech Press“ 

deals with the circumstances of the death of athlete Josef Odložil, who was 

the ex-husband of artistic gymnast Věra Čáslavská. It focuses on Josef Odložil´s tussle 

with his son Martin Odložil, the subsequent Josef Odložil´s death, trial and presidential 

pardon for Martin Odložil. 

The aim of the thesis is to compare, on the basis of a comparative analysis, how 

these events were reported in the daily newspapers at that time. Four chosen periodicals are 

analyzed – Blesk, Mladá fronta DNES, Rudé právo/Právo and Sport. According to events, 

four monitored periods are defined: 7 August – 1 October 1993, 17 July – 14 August 1996, 

22 November – 20 December 1996 and 17 January –14 February 1997. 

The analysis focuses on the number of articles in daily newspapers and in monitored 

periods. It also observes the first mention of selected events, the number of photographs, 



the number of articles on the front pages of daily newspapers and the frequency of usage 

of the Czech News Agency. In terms of content, the analysis of the articles focuses 

on the chosen headlines, the content of articles and the way of capturing events, 

the journalist´s comments, the statements of the participants and the language which was 

used. It also deals with special columns and supplements in daily newspapers. The analysis 

represents a different way of informing in tabloids and in broadsheets. 

Klíčová slova 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je „Kauza úmrtí Josefa Odložila v českém tisku“. 

Atlet Josef Odložil, bývalý manžel sportovní gymnastky Věry Čáslavské, byl zraněn 

jejich synem Martinem Odložilem během potyčky v noci ze 6. na 7. srpna 1993 a 

na následky zranění zemřel 10. září 1993. Tato kauza byla velkou událostí pro česká 

média, pozornost jí věnovala jak seriózní, tak i nově vzniklá bulvární média. Šlo tedy 

o jednu z prvních velkých mediálních kauz ve vývoji českých médií po sametové revoluci. 

První kapitola bakalářské práce popisuje život Věry Čáslavské. Je zmíněno její 

dětství, gymnastické začátky, sportovní úspěchy (převážně na olympijských hrách 

v Tokiu a v Mexiku) a svatba s Josefem Odložilem, včetně stručného přiblížení jeho osoby. 

Kapitola je zakončena popisem života Věry Čáslavské po ukončení její sportovní kariéry. 

Kauza úmrtí Josefa Odložila, na kterou je nahlíženo z několika odlišných pohledů, 

je předmětem druhé kapitoly. Pro pochopení celé kauzy jsou nejprve uvedeny vztahy, 

které v rodině panovaly ještě před potyčkou. Posléze tato kapitola detailně líčí samotnou 

potyčku mezi Josefem a Martinem Odložilovými a následnou smrt Josefa Odložila. Dále 

se věnuje soudnímu procesu s Martinem Odložilem, okolnostem udělení prezidentské 

milosti a dopadům celé kauzy na osobu Věry Čáslavské. 

Situace v českých médiích v 90. letech 20. století je nastíněna ve třetí kapitole, 

která popisuje jednotlivé fáze transformace českých médií po sametové revoluci a 

principy jejich fungování. Zabývá se proměnou jak tištěných, tak i vysílacích médií. 

Ve čtvrté kapitole je provedena analýza článků v dobovém denním tisku, 

pro kterou jsou zvolena čtyři sledovaná období okolo hlavních událostí: 

7. 8. – 1. 10. 1993 (potyčka, smrt a poslední rozloučení), 17. 7. – 14. 8. 1996 (okresní 

soud), 22. 11. – 20. 12. 1996 (krajský soud) a 17. 1. – 14. 2.1997 (prezidentská milost). 

Období jsou shrnuta v přehledné tabulce, která byla již součástí tezí. Události jsou 

analyzovány ve čtyřech periodikách – Blesk, Mladá fronta DNES, Rudé právo/Právo a 

Sport. Vybrány jsou z důvodu, že Blesk (zástupce bulvárního deníku) a Mladá fronta 

DNES a Rudé právo/Právo (zástupci seriózních deníků) patřily mezi tři nejčtenější deníky 

v roce 1993. Deník Sport je zvolen kvůli doložení, jak o této kauze okolo významných 

československých sportovců Věry Čáslavské a Josefa Odložila informoval seriózní deník 

zaměřený na sport. 
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V páté, poslední kapitole je na základě komparativní analýzy porovnáno, jak bylo 

o událostech informováno v jednotlivých periodikách, což je hlavním cílem této práce. 

Důraz je kladen na způsob zachycení události, věnovaný prostor jednotlivým událostem, 

použité jazykové prostředky, fotografie a grafické prvky. Zároveň jsou v této kapitole 

předloženy dvě tabulky – tabulka s celkovými počty článků v daných periodikách 

v jednotlivých obdobích a tabulka o první zmínce o událostech v analyzovaných 

periodikách. 

Pro ilustraci jsou v příloze fotografie z dobového tisku a osobní e-mailová 

komunikace s Johnem Bokem, předsedou spolku Šalamoun. 

Má bakalářská práce vychází ze schválených tezí, byly provedeny pouze drobné 

úpravy ve struktuře práce a přidané základní literatuře. Oproti tezím tedy došlo 

v 1. kapitole ke sloučení podkapitol „Život“ a „Sportovní úspěchy“, jelikož sport byl 

nedílnou součástí celého života Věry Čáslavské. U 2. kapitoly byl změněn její název 

na „Kauza úmrtí Josefa Odložila“, který lépe vystihuje obsah celé kapitoly. Ve 2. kapitole 

byla přidána podkapitola 2.1 s názvem „Rodinné vztahy před potyčkou“ z důvodu lepšího 

pochopení celé kauzy. Základní literatura byla v průběhu zpracování rozšířena o knihu 

„Prostě, zabil jsem svého otce“ (autorky Miloslavy Ševčíkové) a o knihu „Zpráva spolku 

Šalamoun o stavu soudnictví v České republice“ (autorky Lenky Procházkové). 

K hlavním zdrojům přibyl i dokumentární film „Věra 68“ (režisérky Olgy Sommerové). 
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1. Věra Čáslavská – život a sportovní úspěchy 

Věra Čáslavská (pro zjednodušení někdy jen „Věra“) se narodila 3. května 1942 

v Praze. Měla tři sourozence – sestry Hanu a Evu a bratra Vaška.1 Odmala navštěvovala 

hodiny baletu a krasobruslení. Když jednou Věra vystupovala s baletem v televizním 

pořadu pro mládež, všimla si jejího nadání známá sportovní gymnastka Eva Bosáková a 

pozvala ji na trénink do tělocvičny na Poříčí,2 kde měl sídlo Československý svaz tělesné 

výchovy a sportu (dále jen „ČSTV“). Od svých 15 let (tedy od roku 1957) se Věra začala 

závodně věnovat sportovní gymnastice – pod vedením Jaroslavy Matlochové, státní 

trenérky ženského gymnastického družstva. I Eva Bosáková, která v té době sama 

závodila, dala Věře několik cenných rad. Mezi lety 1958–1968 působila Věra Čáslavská 

jako československá reprezentantka ve sportovní gymnastice.3 

Věra Čáslavská gymnastikou žila a obětovala jí vše. Sama o sobě tvrdila, že byla 

exhibicionistka, chtěla být v gymnastice dobrá, a proto tvrdě trénovala 5 až 6 hodin 

denně.4 Byla zaměstnána jako písařka a k tomu ještě studovala střední večerní školu 

pro pracující, resp. gymnázium.5 Úsilí věnované gymnastickému tréninku se jí brzy 

vyplatilo. Hned v roce 1960 získala na olympijských hrách (dále jen „OH“) v Římě svou 

první olympijskou medaili (stříbrnou v soutěži družstev). Mezi klíčové momenty její 

sportovní kariéry bezesporu patřila její účast na olympiádách v Tokiu a v Mexiku. Na OH 

v Tokiu v roce 1964 Věra vybojovala tři zlaté medaile (víceboj, kladina, přeskok) a jednu 

stříbrnou medaili (v soutěži družstev). Na OH v Mexiku v roce 1968 byla ještě úspěšnější 

– získala čtyři zlaté medaile (víceboj, bradla, prostná, přeskok) a dvě stříbrné medaile 

(na kladině a v soutěži družstev).6 Jak Japonci, tak i Mexičané si Věru velmi oblíbili a 

podporovali ji.7 Co se týká výčtu ostatních titulů Věry Čáslavské, mnohokrát byla 

 
1 V celém textu práce je používán způsob poznámkového aparátu, kdy při prvním uvedení zdroje je 

v poznámce napsána kompletní citace zdroje, při dalším uvedení stejného zdroje je v poznámce již pouze 

zkrácená verze citace s odkazem „ref.“ na číslo poznámky s kompletní citací. 

  KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská: Život na Olympu. Vydání druhé. Praha: Mladá fronta, 2016. 

ISBN 978-80-204-4297-0. s. 11, 235. 
2 DOVALIL, Josef. Zlaté medaile: oficiální publikace Českého olympijského výboru. Praha: Český 

olympijský výbor, 2012. ISBN 978-80-7376-310-7. s. 101. 
3 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 27, 29, 235. 
4 Věra 68 [dokumentární film]. Námět, scénář a režie Olga SOMMEROVÁ. Česko, Evolution Films a 

Česká televize, 2012 [cit. 2020-03-07]. V digitalizované podobě dostupný prostřednictvím iPrima 

po přihlášení z: https://www.iprima.cz/filmy/vera-68. 
5 DOVALIL, Josef. Zlaté medaile, ref. 2, s. 101. 
6 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 235. 
7 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 

https://www.iprima.cz/filmy/vera-68
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mistryní Československé socialistické republiky (dále jen „ČSSR“), jedenáctkrát se stala 

mistryní Evropy a čtyřikrát mistryní světa. Za celou svou kariéru získala celkem 

140 medailí,8 což ji právem řadí mezi jednu z nejlepších českých sportovkyň. 

Olympiáda v Mexiku (1968) sehrála v životě Věry Čáslavské velmi důležitou roli 

– a to nejen z hlediska její sportovní kariéry, ale také z hlediska jejího politického postoje 

a osobního života. Co se týká politického aspektu, Věra Čáslavská byla výraznou 

osobností pražského jara v roce 1968. Svůj nesouhlas s politickou situací 

v Československu stvrdila podpisem manifestu Dva tisíce slov. Invaze vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa 21. srpna 1968 ji proto velmi zasáhla. Navíc OH v Mexiku 

se konaly v říjnu 1968 – přibližně pouhé dva měsíce po začátku okupace.9 Věra Čáslavská 

tedy na olympiádě nebojovala jen za sebe, ale i za celé Československo. Závodění pojala 

jako souboj mezi ČSSR a Svazem sovětských socialistických republik (dále jen 

„SSSR“).10 Velkou vlnu protestů vyvolala stříbrná medaile Věry Čáslavské na kladině. 

Odborníci a diváci se totiž domnívali, že měla získat zlatou medaili a že byla její sestava 

na kladině rozhodčími podhodnocena tak, aby vyhrála reprezentantka SSSR.11 Další 

nečekanou skutečností byl výsledek za prostná. Věra Čáslavská se o zlatou medaili dělila 

se sovětskou reprezentantkou Larisou Petrikovovou. Při medailovém ceremoniálu 

zazněly hymny obou zemí. Při československé hymně vzhlížela Věra Čáslavská hrdě 

vzhůru, ovšem při hymně SSSR sklonila hlavu stranou od sovětské vlajky. Toto gesto 

vstoupilo do dějin jako „tichý protest“ proti okupaci Československa. Olympiádou 

v Mexiku Věra Čáslavská ukončila svou sportovní kariéru.12 

Olympiáda v Mexiku v roce 1968 byla pro Věru Čáslavskou významná i v jejím 

osobním životě. Vdala se tam totiž za svého partnera, atleta Josefa Odložila 

(pro zjednodušení někdy jen „Josef“). Svatba se uskutečnila 26. října 1968 v hlavním 

městě Mexika v metropolitní katedrále.13 Jelikož byla Věra Čáslavská velmi populární, 

sešlo se údajně na náměstí před katedrálou přibližně 100 000 lidí, kteří chtěli přihlížet 

svatbě těchto dvou olympioniků.14 Věra a Josef spolu měli pak dvě děti – dceru Radku 

 
8 ČÁSLAVSKÁ, Věra. Cesta na Olymp. Praha: Mladá fronta, 1972. Máj (Mladá fronta). s. 169. 
9 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 77–80. 
10 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 
11 DOVALIL, Josef. Zlaté medaile, ref. 2, s. 102. 
12 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 
13 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 94–97. 
14 JIRÁSEK, Milan. Rytíři sportu. Praha: Olympia, 2003. ISBN 80-703-3822-9. s. 14. 
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Odložilovou (později Čáslavskou) narozenou v roce 1969 a syna Martina Odložila 

narozeného v roce 1974 (pro zjednodušení někdy jen „Radka“ a „Martin“).15 

Pro přiblížení, Josef Odložil se narodil 11. listopadu 1938 ve Zlíně. Měl tři sestry. 

Své dětství strávil v Bělé pod Pradědem (v Jeseníkách) – jako malý tam přesídlil s celou 

rodinou za čistým ovzduším v době, kdy nebyl zdravotní stav jeho otce uspokojivý. 

Po základní škole studoval v Bratislavě vojenskou Žižkovu školu. Právě tam se začal 

věnovat lehké atletice – konkrétně běhu, v němž se posléze stal československým 

reprezentantem. Jeho největším úspěchem byla stříbrná medaile z OH v Tokiu v roce 

1964 v běhu na 1500 metrů. O čtyři roky později na OH v Mexiku skončil ve stejné 

disciplíně na 8. místě. Když ukončil svou sportovní kariéru, vydal se na trenérskou 

dráhu.16 

Když se Věra s Josefem vrátili z OH v Mexiku, v Československu, ve kterém 

začínala normalizace, Věru čekalo nemilé překvapení. Domnívala se, že by mohla 

trénovat gymnastky v Tělovýchovné jednotě Rudá hvězda Strašnice,17 ovšem místo toho 

byla v roce 1971 z Rudé hvězdy vyloučena. V 70. letech byla vyloučena i z ČSTV.18 

Dalších pět let byla Věra Čáslavská bez práce. Chtěli po ní, aby odvolala manifest Dva 

tisíce slov, což ale nikdy neučinila.19 V roce 1974 úspěšně promovala20 na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde dálkově vystudovala trenérství. Následně 

dostala povolení, aby odjela do Mexika trénovat gymnastky (Mexičané totiž SSSR 

navrhli, že budou Kubě, která trpěla nedostatkem uhlí, tuto surovinu posílat, ovšem 

výměnou za Věru Čáslavskou). Do Mexika tedy odjela Věra společně s Josefem a dětmi, 

přičemž Josef tam také působil jako trenér. V Mexiku pobývali mezi lety 1979–1981. 

Vztah Věry a Josefa ovšem nakonec skončil rozvodem,21 blíže popsaným v podkapitole 2.1. 

Po sametové revoluci pracovala Věra Čáslavská jako poradkyně prezidenta Václava 

Havla – konkrétně jako ředitelka sekce pro sociální politiku (mezi lety 1990–1992).22 Svou 

práci brala velmi zodpovědně, možná až příliš. Byla zavalena spoustou dopisů od lidí, 

 
15 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 235. 
16 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce: příběh olympioniků Josefa Odložila a Věry 

Čáslavské, jejich syna Martina a spravedlnosti po česku. Česko: Ondřej Havlík, 2003. ISBN 80-239-0961-4. 

s. 9–12, 171–173. 
17 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 
18 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 114, 235. 
19 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 
20 JIRÁSEK, Milan. Rytíři sportu, ref. 14, s. 15. 
21 DOVALIL, Josef. Zlaté medaile, ref. 2, s. 102, 105. 
22 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 164, 235. 
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kteří se na ni obraceli s nejrůznějšími problémy a prosbami. Postupem času ji tato práce 

začala zmáhat. Chtěla odpovědět na všechny příchozí dopisy.23 Jak je napsáno v knize 

Kosatíka: „Příliš si problémy druhých lidí pouštěla k tělu.“24 

Roky 1993–1997 a další vývoj spojený s těmito roky – tedy všechny důsledky 

potyčky mezi Josefem a Martinem Odložilovými (včetně Josefovy smrti, soudního líčení, 

prezidentské milosti a špatného psychického stavu Věry Čáslavské) – jsou velmi 

podrobně popsány ve 2. kapitole, jakožto hlavní téma mé bakalářské práce. 

Věra Čáslavská se angažovala i ve sportovních organizacích. Na začátku prosince 

1989 byla vybrána do předsednictva ústředního výboru ČSTV.25 Jako první žena 

v historii se v roce 1990 stala předsedkyní Československého olympijského výboru (dále 

jen „ČSOV“), resp. posléze Českého olympijského výboru (dále jen „ČOV“). Tuto funkci 

vykonávala od roku 1990 do roku 1996. Úspěšná byla i na mezinárodním poli. Věra 

Čáslavská byla v červnu 1995 v Budapešti zvolena členkou Mezinárodního olympijského 

výboru (dále jen „MOV“) za Českou republiku (dále jen „ČR“). Byla teprve pátou osobou 

z naší země, které se toto podařilo.26 V MOV působila do roku 2001.27 

Věra Čáslavská byla v souvislosti s jejími sportovními úspěchy mnohokrát 

oceněna. Čtyřikrát byla vyhlášena československým Sportovcem roku (konkrétně v roce 

1964, 1966, 1967, 1968)28 a po OH v Mexiku byla zvolena nejlepší sportovkyní světa 

roku 1968.29 V roce 2010 se stala Českou sportovkyní 20. století.30 

Věře Čáslavské bylo uděleno také několik prestižních vyznamenání. V roce 1989 

obdržela Mezinárodní cenu Pierra de Coubertina (cenu Mezinárodního výboru pro fair 

play při UNESCO).31 Dále získala od MOV v roce 1991 Olympijský řád.32 V roce 2010 

se stala držitelkou Řádu vycházejícího slunce, nejvyššího japonského vyznamenání.33 

 
23 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 
24 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 169. 
25 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 164. 
26 HAVRÁNKOVÁ, Hana. Český olympismus: 100 let. Praha: Olympia, 1999. ISBN 80-703-3579-3. 

s. 121, 129–130, 132, 145. 
27 DOVALIL, Josef. Zlaté medaile, ref. 2, s. 105. 
28 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 235. 
29 ČÁSLAVSKÁ, Věra. Cesta na Olymp, ref. 8, s. 169. 
30 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 235. 
31 HAVRÁNKOVÁ, Hana. Český olympismus, ref. 26, s. 145. 
32 DOVALIL, Josef. Zlaté medaile, ref. 2, s. 105. 
33 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 
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V posledních letech svého života, trpěla Věra Čáslavská zdravotními potížemi. 

V roce 2011 se zjistilo, že trpí cukrovkou. Na jaře 2015 jí lékaři diagnostikovali rakovinu 

slinivky v pokročilém stádiu. Věra Čáslavská zemřela 30. srpna 2016 v Praze (ve věku 

74 let).34 Ohledně jejich dětí – Martin ani Radka nedostudovali vysokou školu. Martin se 

usadil v Jeseníkách a Radka pracovala jako vychovatelka v Mexiku.35 

2. Kauza úmrtí Josefa Odložila 

V celé této kapitole je představeno téma mé bakalářské práce, tedy kauza úmrtí 

Josefa Odložila. Konkrétně jsou v následujících podkapitolách popsány rodinné vztahy 

před potyčkou mezi Josefem a Martinem Odložilovými, dále pak samotná potyčka a 

následná smrt Josefa Odložila, soudní proces s Martinem Odložilem, prezidentská milost 

a dopady na Věru Čáslavskou. Jelikož lze na vše pohlížet z mnoha úhlů pohledu, nejprve 

je zde zmíněno, jaké pohledy budu prezentovat a z jakých zdrojů budu vycházet. Je 

představen pohled Věry Čáslavské zprostředkovaný jednak Pavlem Kosatíkem v knize 

„Věra Čáslavská: Život na Olympu“ – autorizovaném životopisu Věry Čáslavské (dále 

jen „kniha Kosatíka“), ale také režisérkou a scénáristkou Olgou Sommerovou 

v dokumentárním filmu „Věra 68“ (dále jen „dokument „Věra 68““) z roku 2012. Dále je 

přiblížen názor spolku Šalamoun s užitím publikace Lenky Procházkové „Zpráva 

spolku Šalamoun o stavu soudnictví v České republice“ (dále jen „kniha Šalamouna“). 

Pohled příbuzných Josefa Odložila, který se výrazně liší od Věřina pohledu, je 

představen prostřednictvím knihy „Prostě, zabil jsem svého otce“ s podtitulem „Příběh 

olympioniků Josefa Odložila a Věry Čáslavské, jejich syna Martina a spravedlnosti 

po česku“ (dále jen „kniha Ševčíkové“), kterou napsala sestra Josefa Odložila Miloslava 

Ševčíková k 10. výročí tragické události.36 

Pro vysvětlení, Šalamoun je spolek na podporu nezávislé justice, který byl 

založen v listopadu 1994 jako občanské sdružení. Financování tohoto spolku za dobu 

svého působení probíhalo střídavě buď z grantů, nebo jen z příspěvků členů.37 Šalamoun 

si stanovil za svůj hlavní cíl „vyhledávat, sledovat, dokumentovat a medializovat ty 

 
34 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 225, 232, 235. 
35 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 225–226. 
36 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 7. 
37 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Zpráva spolku Šalamoun o stavu soudnictví v České republice. Praha: Primus, 

1999. ISBN 80-85625-99-7. s. 6. 
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soudní případy, ve kterých je zpochybněna nezávislost vyšetřování a soudních řízení.“38 

Některé případy se spolek snaží přiblížit veřejnosti prostřednictvím médií – např. 

diskusemi v audiovizuálních sdělovacích prostředcích (televize, rozhlas) a články členů 

spolku. Klíčovou pohnutkou pro založení tohoto sdružení byl „pocit bezmoci“ a 

znepokojení stavem soudnictví v České republice. Reakce na aktivity spolku jsou dvojí – 

pozitivní (převážně ze strany obhájců a obžalovaných) a negativní (většinou ze strany 

soudců). S velkým ohlasem se činnost Šalamouna setkává u obviněných nebo 

odsouzených ve věznicích.39 Zakládajícími členy byli předseda spolku John Bok 

(politický aktivista a signatář Charty 77) a Lenka Procházková (spisovatelka a signatářka 

Charty 77).40 Pan Bok také vystoupil v dokumentu „Věra 68“, při jehož sledování jsem 

objevila výše zmíněnou knihu Šalamouna, ze které John Bok v dokumentu citoval. 

Jelikož jsem z filmu nebyla schopná rozpoznat, o jakou knížku se jedná, zkusila jsem 

pana Boka oslovit e-mailem na základě kontaktu uvedeného na internetových stránkách 

spolku Šalamoun. Byla jsem velmi překvapená z jeho rychlé reakce, odpověděl mi hned 

druhý den brzy ráno. K hledané knize mi ve svém e-mailu z 28. 1. 2020 sdělil: „Kniha, 

či spíše knížka, vyšla díky poskytnutí grantu Magistrátem hlavního města Prahy, coby 

neprodejná publikace v roce 1999, kterou jsme rozdávali zájemcům jako informační 

materiál na tiskových konferencích, které spolek Šalamoun pořádal ve prospěch našich 

klientů, neboť v té době ještě nebyl internet v Čechách dostupný a média nás ani tehdy 

neměla moc v oblibě, neboť jsme uváděli věci, tedy informace, na pravou míru, tj. blíže 

skutečnosti toho, co se stalo.  Zdali je někde dostupná, nevím.“41 Publikaci se mi podařilo 

nakonec objevit v Centru teoretických studií Univerzity Karlovy v Praze, kde je dostupná 

pouze prezenčně. Osobní e-mailová komunikace s Johnem Bokem je uvedena 

v příloze č. 2. 

2.1 Rodinné vztahy před potyčkou 

Před konkrétním popisem potyčky je v této podkapitole zmíněno, jaký vztah měli 

Věra Čáslavská a Josef Odložil. V knize Kosatíka je psáno, že šlo o soužití dvou silných 

ambiciózních osobností s rozdílnými názory a posléze i zájmy, proto bylo pro oba těžké 

 
38 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Zpráva spolku Šalamoun, ref. 37, s. 6. 
39 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Zpráva spolku Šalamoun, ref. 37, s. 7, 9–11, 20. 
40 Spolek Šalamoun. Spoleksalamoun.com [online]. [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: 

http://spoleksalamoun.com/index.html. 
41 BOK, John. Dotaz na p. Johna Boka ohledně dokumentu „Věra 65“ – kauza Martina Odložila 

[elektronická pošta]. 28. 1. 2020 5:33 [cit. 2020-03-07]. Osobní komunikace. 

http://spoleksalamoun.com/index.html
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dělat v manželství kompromisy. Ani jeden z nich nestrpěl být „tím druhým (horším)“.42 

Josef Odložil oznámil poprvé Věře v polovině května 1980 v Mexiku, že se chystá podat 

žádost o rozvod „z důvodu neshod ve výchově dětí, nedostatečné péče o rodinu, 

nepořádek atd.“43 Když se vrátili z Mexika, začali bydlet odděleně každý ve svém pokoji 

v bytě v Dejvicích. Josef Odložil doopravdy podal žádost o rozvod, ovšem v prosinci 

1982 si to rozmyslel a přišel za Věrou s kyticí růží se slovy: „Pojďme to nějak dát 

dohromady, kvůli dětem.“44 Věra byla stejného názoru, též kvůli dětem. Soud tedy 

rozvodové řízení zastavil.45 Kniha Ševčíkové též uvádí jako hlavní příčinu jejich neshod 

„diametrálně odlišné názory na výchovu dětí.“46 Zmiňuje však, že Josef dbal na to, aby 

děti byly zodpovědné, pilné ve studiu a naučily se zdolávat překážky. Zatímco Věra se 

jim údajně snažila život co nejvíce usnadňovat.47 

Podle knihy Kosatíka spolu Josef s Věrou v následujících třech letech 

i příležitostně žili (navenek to sice mohlo působit, že jsou partneři, ale ve skutečnosti žil 

de facto každý sám), jezdili s dětmi na horskou chalupu v Bělé pod Pradědem 

v Jeseníkách, kterou si společně pořídili v 70. letech. Na příkladu této chalupy jsou 

ilustrovány jejich odlišné názory a plány. Josef na chalupu jezdil rád, jelikož v Jeseníkách 

strávil své dětství. Věra si ovšem na Jeseníky zcela nezvykla, i když je měla ráda a našla 

si tam přátele. Jejich syn Martin chalupu navštěvoval rád, jelikož po otci podědil lásku 

k přírodě. Postupně se ovšem začaly stupňovat neshody Věry a Josefa. Věra byla tou, 

která se většinu času starala o děti a sama platila náklady na péči o děti a domácnost, 

zatímco Josef se na rodinu příliš neohlížel.48 Kniha Ševčíkové ovšem tvrdí opak. Věře 

údajně díky jejím pracovním povinnostem nezbýval čas na starání se o děti, zatímco 

pro Josefa byla rodina velmi důležitá.49 Hádky začaly být čím dál častěji na denním 

pořádku, „v nichž občas dominoval on svou fyzickou převahou,“50 jak je psáno v knize 

Kosatíka. Hádky potvrdila v dokumentu „Věra 68“ i Věřina kamarádka Radka Čápová. 

Ta popsala situaci, jak Věra běžela po hádce k ní do chalupy, přičemž cholerický Josef 

za ní utíkal a velmi hlasitě křičel. Radka Čápová zmínila: „Já jsem viděla, že ona z něho 

 
42 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 142–143. 
43 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 141. 
44 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 142. 
45 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 142. 
46 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 18. 
47 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 18. 
48 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 142–143. 
49 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 29. 
50 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 143. 
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má strach, opravdu. Pepík se opravdu nikdy nechoval ke své manželce tak, jak by se 

manžel měl chovat.“51 V knize Kosatíka je popsáno, že hádkám přihlížely a později se 

jich bohužel i účastnily jejich děti Radka a Martin, které byly jakýmisi prostředníky mezi 

Věrou a Josefem. Vztah Radky se svým otcem byl od počátku zvláštní, jelikož se k ní otec 

choval autoritativně. Martin v hádkách figuroval jako ochránce Věry, protože se o ni bál.52 

Dle informací v knize Kosatíka sice Věra původně rozvod nechtěla, změna 

nastala až v okamžiku, kdy za ní na jaře 1986 přišli dcera Radka a syn Martin s návrhem, 

ať se rozvede. V lednu 1987 podala Věra žádost o rozvod, přičemž proces včetně 

majetkového vyrovnání se táhl tři roky. U rozvodového soudu vypovídala například Jana 

Šipanová, která byla Martinovou třídní učitelkou na základní škole. Popírala veškerou 

kritiku Josefa na Martina, a to jak ohledně školních výsledků, tak i chování.53 I sousedka 

Věra Břicháčková, psycholožka a soudní znalkyně v oboru, potvrdila u soudu jejich 

konfliktní vztahy v rodině včetně fyzického násilí a zmínila mimo jiné, že „Radka 

uváděla, že jí otec vyhrožoval vyhozením z okna.“54 Fyzické násilí před znalci potvrdil 

i sám Martin, který uvedl: „Když jsem se matky dřív zastával, bil mě jako mámu, ale 

míň.“55 Vyžádané znalecké posudky u soudu potvrdily, že „fyzického násilí bylo v rodině 

víc a neomezilo se jen na krátkou dobu.“56 Věra fyzické násilí na svou osobu tajila – před 

přáteli i soudem. Ubližování dětem se jí ovšem nesmírně dotýkalo. V dokumentu „Věra 

68“ Věra uvedla, že byla vyhraněná na lásku k rodičům a ke svým dětem. Konkrétně 

prohlásila: „Když mi někdo sáhnul na rodiče, anebo na mé děti, tak to jsem byla vlčice. 

A bohužel to se v tom našem manželství pak stalo, že mi Pepík řekl jistou ošklivost o mých 

rodičích, prostě mi sáhnul na rodiče a vzápětí ještě tentýž den mi sáhnul na děti. A tam 

byla konečná.“57 O fyzickém násilí v rodině v knize Ševčíkové není vůbec žádná zmínka. 

Ještě před rozvodem se Josef odstěhoval z bytu, ovšem stále se do něj vracel a bral 

si věci – jednou například nábytek i dětské postele, což potvrdila u rozvodového soudu 

ve své výpovědi i již výše zmíněná sousedka Věra Břicháčková. Věra se smířila s tím, že 

Josef bude mít majetek a ona děti, ale v případě Martina se to Josefovi nelíbilo a snažil 

 
51 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 
52 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 146–147. 
53 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 145, 148. 
54 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 148. 
55 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 149. 
56 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 149. 
57 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 
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se si Martina získat,58 jak je uvedeno v knize Kosatíka. Kniha Ševčíkové upřesňuje, že 

Josef Martina do své péče nedostal.59 

V knize Kosatíka je vylíčeno, že se po rozvodu Věra vrátila ke svému rodnému 

příjmení Čáslavská. Jejich dcera Radka po zkušenostech s otcem, se kterým nechtěla mít 

už nic společného, také požádala soud o změnu příjmení z Odložilové na Čáslavskou. 

Syn Martin i po rozvodu dále používal příjmení Odložil. Josef nebyl po rozvodu s dětmi 

v kontaktu, o setkání s Radkou nejevil zájem, Martin s ním kontakt odmítal a jmenoval 

ho pouze „panem Odložilem“, nikoliv otcem. Setkali se až v Bělé pod Pradědem 

na začátku srpna 1993, kdy došlo k tragické události.60 Kniha Ševčíkové rozporuje 

tvrzení o nezájmu Josefa o děti a tvrdí, že je Věra naváděla proti němu a „zařídila, že se 

otec nemohl se svými dětmi stýkat, i když jeho styk s dětmi a účast na jejich výchově soud 

přímo doporučil.“61 Naopak se s knihou Kosatíka shoduje v tom, že Martin Josefa 

nazýval „panem Odložilem“, posléze dokonce „cizím člověkem“.62 

Z knihy Kosatíka se dozvídáme, že si po rozvodu Věra, která zůstala se svými 

dětmi sama, pořídila pozemek v Praze na Hanspaulce, kde začala stavět nový dům. Martin 

navštěvoval Gymnázium Nad Štolou a Radka se dostala na Fakultu tělesné výchovy a 

sportu.63 V knize Ševčíkové se zachází v popisu jejich studia do větších detailů. Věra je 

obviňována z protekce při přijetí obou dětí na Gymnázium Nad Štolou, výběrové 

gymnázium s třídami pro sportovce vrcholové úrovně, kterými údajně ani jeden z nich 

nebyl. Je upozorňováno také na to, že jim Věra průchod studiem značně usnadňovala, 

i za cenu různých podvodů (přijímací řízení, omluvenky absencí atd.). Ohledně Martina 

se hovoří podrobně o jeho prospěchových i kázeňských problémech na gymnáziu, které 

vyvrcholily v únoru 1992 podmínečným vyloučením a následným přestupem na školu 

pro pracující, kde si zvolil variantu návštěvy školy pouze jedenkrát týdně. Ohledně 

Radčina studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu je zmíněno, že zde první ročník 

studovala pět let, což vedlo k jejímu vyloučení a následnému přijetí na medicínu – opět 

za přičinění Věry.64 

 
58 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 147–149. 
59 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 23, 29. 
60 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 150–151. 
61 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 22. 
62 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 22. 
63 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 151. 
64 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 19–27. 
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Josef se krátce po rozvodu opět oženil a měl dvě děti s novou ženou Evou65 

(rozenou Mervartovou, učitelkou anglického jazyka a tělocviku).66 Jak kniha Kosatíka 

dále uvádí, Josef v rozvodovém řízení získal do svého vlastnictví chalupu v Bělé 

pod Pradědem. Jelikož Věra věděla, že je chalupa pro Martina srdcovou záležitostí, 

koupila v Bělé pozemek, který byl v blízkosti původní chalupy (nyní Josefovy). V Bělé 

tedy současně v létě pobývali Josef Odložil se svou novou rodinou, Věra s dětmi a 

zároveň i sestra Josefa Odložila, která si tam také pořídila chalupu.67 

Podle informací v knize Kosatíka došlo k dalšímu konfliktu mezi Věrou a 

Josefem v porevoluční době v dubnu 1990, kdy byla Věra zvolena předsedkyní ČSOV 

(následně ČOV). Josef se koncem července 1990 v Mladé frontě v textu „K situaci 

v ČSOV“ adresovaném prezidentu Václavu Havlovi kriticky vyjadřoval 

o nedemokratickém průběhu posledních voleb do ČSOV. Dále Josef upozorňoval 

na dopingovou aféru (sliboval důkazy),68 jelikož dle jeho slov „mezi členy staronového 

výboru měli být i lidé, kteří ve starém režimu rozhodovali o státně organizovaném 

podávání dopingových látek.“69 Věra našla zastání u Jiřího Křižana, což byl její 

spolupracovník z okruhu poradců prezidenta70 a pozdější náměstek ministra vnitra.71 

Ve svém textu s názvem „Bláto daleko nedoletí“, který byl zveřejněn v Mladé frontě, 

popřel Odložilovo vyjádření a uvedl, že Odložil lže. Josef Odložil si to nenechal líbit, 

ještě ostřeji vyjadřoval své kritické postoje, vyhrožoval soudy a zažaloval Jiřího Křižana 

pro urážku na cti.72 „Následoval nový soud, oficiálně Křižan – Odložil, de facto však opět 

Čáslavská – Odložil.“73 Soudní proces, který probíhal ve čtyřech stáních, trval až 

do listopadu 1991. Samozřejmě neunikl pozornosti médií. I když Odložil své výroky 

ohledně dopingu nedoložil, soud se zabýval pouze výše zmíněným tvrzením Křižana 

o Odložilových lžích. Jelikož výrok před soudem Křižan neobhájil, soud Křižanovi 

nařídil omluvu Josefu Odložilovi a zaplacení odškodného ve výši 50 000 Kč. I Věra se 

zapojila do diskusí o dopingu v tisku. Uvedla, že předrevoluční olympijský výbor nemůže 

být zodpovědný za poskytování dopingu, jelikož byl jen „nevýznamným dodatkem“ 

 
65 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 151. 
66 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 32. 
67 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 152–153. 
68 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 175–177. 
69 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 176. 
70 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 177. 
71 Jiří Křižan. Ceskatelevize.cz [online]. [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/lide/jiri-krizan/. 
72 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 177. 
73 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 177. 

https://www.ceskatelevize.cz/lide/jiri-krizan/
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ČSTV.74 Kniha Ševčíkové se o sporu mezi Křižanem a Odložilem také zmiňuje. Křižan 

údajně Odložila po rozkrytí dopingové kauzy zostudil, na základě toho na něj podal 

Odložil žalobu. Kniha dodává, že se Odložil od Křižana vyměřeného odškodného, ani 

omluvy nikdy nedočkal.75 

2.2 Potyčka a následná smrt Josefa Odložila 

V následujících odstavcích je popsán incident nejprve pouze pohledem knihy 

Kosatíka. Pro Věru a Martina začal osudný den – tedy pátek 6. srpna 1993 dopolední 

kontrolou v Úrazové nemocnici v Brně, jelikož Věra byla po zranění kotníku a Martin byl 

po dvou operacích z důvodu úrazu kolene na lyžích. Poté se vydali na návštěvu 

k přátelům v Brně. Odpoledne odtud odjeli, protože Věra byla domluvená s kamarádkou 

Hanou Charousovou z Prahy, že u ní na chalupě v Bělé pod Pradědem stráví víkend. 

Do Bělé dorazili k večeru. Martin se společně s přáteli Petrem a Monikou vypravil 

na zábavu. Věra mezitím Haně ukazovala své stavení, poté se vydaly na sklenku 

do blízkého rekreačního střediska Venuše. Když procházely kolem bývalé chalupy Věry 

a Josefa (v té době již chalupy Josefa), Josef s vínem v ruce posedával na verandě. I když 

se je snažil kontaktovat, Věra na něj nereagovala. O to více ji překvapilo, když přišel 

do Venuše, přisedl si k nim, dal si skleničku vína a tázal se Věry na Martina a jeho 

maturitu. Ten ji udělal ze třech předmětů. V září 1993 ho čekala ještě zkouška z dějepisu, 

kterou si kvůli zranění kolene sice přesunul, ale pak ji také zvládl. Věra z Josefa měla 

strach, neměla zájem se s ním dávat do řeči, ale jelikož se neměl k odchodu, odešly 

samy.76 Kamarádka Hana posléze ve výpovědi na policii uvedla: „Jeho přítomnost i mně 

byla nepříjemná, vyznělo to jako obtěžování opilcem.“77 Toto bylo poslední setkání Věry 

a Josefa, kdy spolu mluvili.78 

 Co se týká samotné potyčky, Josef okolo půlnoci (z 6. na 7. srpna 1993) navštívil 

nedalekou diskotéku U Cimbury, kde byl i Martin. Dle tvrzení svědků byl Josef 

pod vlivem alkoholu a svého syna údajně nepoznal. Martin byl přítomností otce velmi 

zaskočen, jelikož se šest až sedm let vůbec neviděli. Josef začal tancovat a strkat do lidí 

na parketu, jeho chování bylo nepatřičné. Ostatní se domnívali, že jsou tam Josef 

 
74 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 177–178. 
75 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 32. 
76 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 180–182. 
77 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 182. 
78 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 182. 
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s Martinem spolu, proto chodili za Martinem s prosbou, aby si svého otce ohlídal. Martin 

se cítil zahanbeně a chtěl otce přimět k odchodu, proto šel za diskžokejem, aby Josefovi 

pustil píseň od kapely Orlík s názvem „Zelené mozky“, která se vysmívá vojákům. 

Pro vysvětlení, Josefu Odložilovi byla totiž po sametové revoluci v roce 1990 navrácena 

hodnost plukovníka, od listopadu 1990 zastával vedoucí post v armádním sportu. 

Od listopadu 1992 do června 1993 velel mírové misi vojsk Organizace spojených národů 

v Iráku.79 

Josef ovšem z diskotéky neodešel a dál vesele křepčil mezi ostatními. Martin byl 

rozhořčen.80 V knize se píše, že Martin „vyběhl ven, věděl, že tam někde bude stát otcův 

renault, a dřív než si uvědomil, co dělá, poškrábal mu lak na autě kouskem štěrku.“81 

Po návratu zpět na diskotéku zahlédl Martin strkanici na tanečním parketu, které se 

účastnil Josef. Jeden tanečník (Jaroslav Lieskovan) totiž už nechtěl snášet Josefovo 

chování, proto ho udeřil pěstí. Josef mlátil rukama okolo sebe, trefil přítelkyni Martina a 

měl snahu zasáhnout i Martina.82 V knize se uvádí: „Ve skrumáži se nakonec jako první 

trefil pěstí Martin: bez úmyslu, impulzivně, s touhou skončit tu šíleně trapnou situaci, 

nikoli svého otce zabít nebo jakkoli zranit. Nepoužil při tom žádnou zbraň ani likvidační 

techniku.“83 Josef se po tomto úderu do tváře skácel na zem, již se nezvedl a upadl 

do bezvědomí, ze kterého se navzdory dvěma operacím nikdy neprobral. Po lékařském 

vyšetření následně vyšlo najevo, že „pádem na zem utrpěl poranění lebky s krvácením 

do mozku.“84 V jeho důsledku umřel v nemocnici v Olomouci dne 10. září 1993.85 

Pohřeb Josefa Odložila se konal 24. září 1993 v krematoriu ve Strašnicích 

ve velké obřadní síni. Na přání Josefovy rodiny se Věra a děti Martin a Radka pohřbu 

nezúčastnily. Ostatky byly následně převezeny na hřbitov v Bělé pod Pradědem86 – tedy 

tam, kde Josef prožil kus svého života. 

Porovnání s pohledem knihy Ševčíkové, ve které se nachází několik skutečností, 

které jsou diametrálně odlišné od výše uvedených informací dle knihy Kosatíka, je 

zmíněno v tomto odstavci. Ohledně Martinovy maturity z dějepisu se v knize Ševčíkové 

 
79 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 181–183. 
80 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 183. 
81 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 183. 
82 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 183–184. 
83 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 184. 
84 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 184. 
85 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 184. 
86 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 184. 
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nepíše o tom, že by si ji odložil, nýbrž o tom, že ji na první pokus nezvládl a složil ji až 

na druhý pokus v září 1993. Jelikož chtěl Josef Martinovi říct, že mu chce pomoct a že 

mu zařídil doučování na tento reparát, vydal se za ním 6. srpna 1993 na diskotéku 

U Cimbury. Aby to nevyznělo jako poučování, začal Josef tančit, aby se začlenil mezi 

ostatní.87 Ohledně výše zmíněného poškozeného Josefova auta v knize Ševčíkové stojí: 

„Martin pak svému otci kolem dokola poškrábal auto a vykopl z něho okénko.“88 

O vyraženém okénku se v knize Kosatíka nemluví, stejně tak jako o tom, že po potyčce 

Martin a jeho kamarádi zcizili Josefovo auto, ze kterého následně zmizely materiály 

týkající se dopingové kauzy. I popis samotného napadení se v obou knihách liší – v knize 

Ševčíkové je uvedeno, že Josefa udeřil Martin nikoliv holou rukou, ale ocelovým 

boxerem a s využitím technik juda, které Martin sedm let navštěvoval.89 

2.3 Soudní proces s Martinem Odložilem 

V následujících odstavcích je popsán pohled na celý soudní proces pouze 

prostřednictvím knihy Kosatíka. V roce 1994 se potyčkou Martina a Josefa 

Odložilových a jejími důsledky začal zabývat Okresní soud v Šumperku. Martinovým 

obhájcem byl advokát dr. Jiří Teryngel,90 kterému se v médiích přezdívá „prominentní 

právník“, „uznávaný expert na trestní právo“ či „advokát mocných“91. Stanovisko 

Martina Odložila k celé kauze je popsáno následovně: „Nepopíral, že způsobil smrt svého 

otce, odmítal však mediální obvinění, že by ji byl zavinil.“92 S tímto tvrzením pracoval 

i obhájce Teryngel. Svou obhajobu postavil na poněkud nezvyklém pádu Josefa Odložila 

na zem a uvedl, že „tento zvláštní pád, a nikoli předchozí úder byl skutečnou příčinou 

smrti Josefa Odložila.“93 Teryngelova obhajoba se opírala o znalecký posudek 

prof. Lubomíra Neorala, soudního znalce, který při pitvě objevil v Josefově mozku 

„tři pseudocystická ložiska“94 Prof. Neoral po odborné poradě s neurologem připustil, 

 
87 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 27–28, 35–37. 
88 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 37. 
89 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 7, 39, 72, 81. 
90 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 195. 
91 ves a sim. Kdo je Jiří Teryngel? Profil zatčeného advokáta. Aktualne.cz [online]. 20. 6. 2008 [cit. 2020-03-15]. 

Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kdo-je-jiri-teryngel-profil-zatceneho-advokata/r~i:article:608709/. 
92 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 195. 
93 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 195. 
94 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 195. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kdo-je-jiri-teryngel-profil-zatceneho-advokata/r~i:article:608709/
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že by tyto cysty mohly mít vliv na Josefův pád, který byl očitými svědky označován jako 

toporný, a to tím spíše, pokud ještě Josef konzumoval během večera alkohol.95 

Dále jsou v knize zajímavě nastíněny 2 modelové situace, na kterých je ukázáno, 

za jakých okolností by byl Martin vinen a za jakých nevinen. První situace: Martin by byl 

vinným v případě, že by Josef zemřel v důsledku Martinovy rány. Druhá situace: Martin 

by byl nevinným (nešlo by ani o nedbalost) v případě, že by reakce Josefova těla byla 

nepředvídatelná – způsobená vlivem jeho špatného zdravotního stavu (cyst v mozku), 

o kterém ovšem Martin neměl tušení.96 Obhájce Teryngel tento rozdíl vysvětlil ještě 

podrobněji: „Aby mohl být člověk odsouzen za trestný čin, musí se jeho zavinění vztahovat 

k celému průběhu jednání a žádný nesmí vynechat: musí zahrnout jednání (úder), 

následek (smrt) i průběh příčinné souvislosti mezi nimi.“97 

Atlet Tomáš Jungwirth v roce 1995 sám poskytl obhajobě k dispozici zajímavou 

výpověď týkající se dřívějšího Josefova pádu, která ale nebyla jediná svého druhu. 

Pro vysvětlení, Tomáš Jungwirth byl československý běžec, který se v blízkosti Josefa 

Odložila díky atletice pohyboval přes 30 let a závodil například na OH v Mexiku (1968), 

stejně tak jako Josef Odložil i Věra Čáslavská. Ve své výpovědi popsal situaci na jaře 

1968 z atletického soustředění v Arménii, které se rozhodli zakončit „alkoholovým 

večírkem“, jelikož bylo tamější prostředí velmi skličující. Jungwirth uvedl, že Josef 

při oblékání do pyžama ztratil rovnováhu a při pádu vzad se bouchl do zad a do hlavy 

o topení. Údajně upadl na nějaký čas do bezvědomí.98 Když se mu ho po chvíli podařilo 

probudit, řekl mu Josef: „To nic není, to byl ortostatický šok.“99 Jungwirth uvedl: „Pád, 

jehož jsem tehdy byl svědkem, byl totiž zcela nepřirozený, vychýlení z rovnováhy nebylo 

toho druhu, které by člověk, i ovlivněný alkoholem, nevybalancoval.“100 Pro zajímavost, 

ortostatický šok (neboli „trauma z visu“, jak se mu také přezdívá) v medicíně přesně 

znamená „kolaps oběhové a následně nervové soustavy těla v důsledku nerovnoměrné 

cirkulace krve v těle.“101 Ačkoliv by se zdálo, že toto svědectví vneslo do celé věci jasno, 

nebylo tomu tak. Soud jej totiž nebral v potaz se zdůvodněním, že si Martin měl být 

 
95 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 195. 
96 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 196. 
97 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 196. 
98 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 196–197. 
99 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 198. 
100 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 198. 
101 BELICA, Ondřej. Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-

80-247-5055-2. s. 144. 
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vědom toho, co vše může způsobit – tedy i smrt, když Josefa zasáhl v prostředí, kde mohl 

upadnout na tvrdou zem. Soud nepřihlížel ani k tomu, zda byly v Josefově mozku výše 

zmiňované cysty. Martinův obhájce se proti těmto skutečnostem ohradil.102 

Souhrnně tedy byla obhajoba Martina Odložila postavena na výše zmíněném 

posudku prof. Neorala a na tom, že nebylo dokázáno, že by Martinova vina byla přítomna 

po celý čas jeho konání.103 Proto mělo být posléze aplikováno pravidlo „in dubio 

pro reo“,104 které říká, že „v pochybnostech je nutno rozhodnout ve prospěch 

obviněného.“105 Dále obhajoba uváděla polehčující okolnosti – Martinův věk (18 let), 

nekonfliktní život (před i po incidentu) a v neposlední řadě to, že potyčku rozpoutal 

alkoholem posilněný Josef a v případě Martina šlo tedy pouze o „nutnou obranu“.106 

Dle legislativy platné ve sledovaných obdobích zněla definice nutné obrany 

v § 13 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, novelizovaného zákonem 

č. 290/1993 Sb., takto: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou 

obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“107 

Obhájce Teryngel a soudní znalec prof. Neoral sice v jiných případech 

představovali jakousi „jistotu“ výhry v soudním procesu, ale v tomto případě se tak 

nestalo. Soud údajně bez udání důvodu zavrhl znalecký posudek zkušeného znalce 

prof. Neorala a nahradil ho posudkem novým, který dodala Josefova rodina. Autorem 

tohoto posudku byl soudní znalec z oboru neurologie prof. František Hanzal, který přinesl 

ohledně cyst v Josefově mozku odlišné resumé než prof. Neoral, ačkoliv na rozdíl 

od prof. Neorala nebyl přítomen pitvě.108 Na soudního znalce prof. Neorala „právní 

zástupce pozůstalých podal kvůli jeho znaleckému posudku trestní oznámení, 

 
102 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 198–199. 
103 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 196. 
104 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 199. 
105 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Zpráva spolku Šalamoun, ref. 37, s. 14. 
106 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 199. 
107 ČESKO. Zákon č. 140/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961 trestní zákon. In: Sbírka zákonů 

Československé socialistické republiky. 1961, částka 65, s. 465-512. Dostupný také z: 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=140/1961&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. 

     ČESKO. Zákon č. 290/1993 Sb. ze dne 10. listopadu 1993, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a 

zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích. In: Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 

73, s. 1547-1555. Dostupný také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=290/1993&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. 
108 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 199–200. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=140/1961&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=140/1961&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=290/1993&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=290/1993&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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podle něhož měl vypracovat vědomě nepravdivý posudek.“109 Prof. Neoral se s tímto 

setkal prvně za svou kariéru.110 

Klíčovým datem byl 24. červenec 1996, kdy tento médii sledovaný soudní proces 

vyvrcholil vynesením rozsudku Okresního soudu v Šumperku, který „odsoudil Martina 

Odložila za ublížení na zdraví s následkem smrti na celkem čtyři roky nepodmíněně 

s výkonem ve věznici s ostrahou.“111 Dále tento případ postoupil během podzimu 1996 

k odvolacímu soudu, kterým byl Krajský soud v Ostravě (pobočka v Olomouci), kde 

„krajský soud rozsudek okresní instance 29. listopadu 1996 potvrdil.“112 

Toto rozhodnutí pochopitelně vyvolalo celou řadu reakcí. V knize se píše o tom, 

že byl rozsudek příliš tvrdý a že ho lze „pokládat za pochybení práce soudu.“113 A to 

z několika důvodů. Nebylo dokázáno, že bylo Martinovo jednání úmyslem nebo 

nedbalostí. Soud také neobjasnil, jakým způsobem k rozsudku dospěl. Dále neuvedl 

důvody využití či nevyužití některých důkazů.114 

Rozsudek byl obestřen ještě dalšími nejasnostmi. Zaprvé šlo o údajné neumožnění 

vyslechnutí prof. Neorala a smetení jeho posudku ze stolu. Zadruhé o nestanovení „rolí“ 

během potyčky (útočník, napadený). Zatřetí o neuvedení, jestli soud bral v potaz 

skutečnost, že mohl být Josef Odložil během incidentu pod vlivem alkoholu, jak tvrdili 

někteří svědci. Věra Čáslavská dále projevila nesouhlas s tím, že rodina zesnulého Josefa 

Odložila ovlivňovala svědky a průběh soudního procesu.115 

 Závěrem je v knize o rozsudku vyřčeno následující tvrzení vypovídající o důležité 

roli sdělovacích prostředků: „Soud se pro něj rozhodl podobným způsobem, jako se 

předtím pro Martinovu vinu rozhodla média: bez skutečného posouzení všech odstínů 

věci, jen na základě názoru, daného předem, tedy na základě předsudku.“116 

S pohledem na celý soudní proces uvedeným v knize Kosatíka (viz všechny 

předchozí odstavce této podkapitoly) se ztotožňuje i názor zmíněný v knize Šalamouna. 

V ní je popsáno, že po potyčce během vyšetřování nebyl trestně stíhán na svobodě jen 

 
109 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 200. 
110 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 200. 
111 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 200. 
112 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 200. 
113 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 200. 
114 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 200–201. 
115 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 188, 201. 
116 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 201. 
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Martin Odložil, ale i další účastník potyčky Jaroslav Lieskovan. Tomu byl Okresním 

soudem v Šumperku udělen na rozdíl od Martina trest pouze podmíněný. Martin 

i Jaroslav proti svým rozsudkům podali odvolání. Spolek Šalamoun požádala o pomoc 

rodina Martina Odložila a jeho obhájce Teryngel právě až v době odvolání ke krajskému 

soudu.117 Vyjádření v knize je následující: „V průběhu odvolacího jednání, kterého se 

účastnili členové spolku ŠALAMOUN, vyšlo najevo krácení práva na obhajobu. Uvedený 

rozsudek byl vydán na základě nedostatečných skutkových zjištění a v důsledku toho byly 

nesprávné i závěry soudu.“118 John Bok o tom shodně hovořil i v dokumentu „Věra 68“. 

Pohled knihy Ševčíkové obsahuje od obou výše zmíněných knih i dokumentu 

výrazné odlišnosti, které jsou shrnuty v následujících třech odstavcích. V knize se píše, 

jak Martin Odložil postupem času různě měnil své výpovědi. Nejprve tvrdil, že když Josef 

upadl, nacházel se u výčepu v jiné místnosti. Poté to pozměnil, že v době otcova pádu 

tančil na parketu a byl od Josefa vzdálen nejvýše 4 metry. Dále přišel Martin s novou 

verzí, že šlo o nutnou obranu jeho kamarádky Moniky Špiriakové, která také postupně 

své výpovědi měnila. Nejprve prohlásila, že v té době tančila jinde na parketu, později 

uvedla, že se snažila uklidnit konflikt mezi Josefem Odložilem a Jaroslavem 

Lieskovanem.119 K nutné obraně Martin uvedl: „Ale nejsem si vědom nějakého provinění. 

Pokud bych nyní se dostal do stejné situace, tak bych jednal stejně. (…) Říkal jsem mu 

pane Odložile. (…), byl jsem svědkem smrti naprosto cizí osoby.“120 Výpovědi svědků, 

že Martin Josefa udeřil, se snažil Martin zpochybnit dále tím, že na diskotéce byly 

světelné efekty, které vidění na parketu zkreslovaly. Z výpovědí diskžokejů ovšem 

vyplynulo, že na diskotéce U Cimbury žádné takovéto efekty neměli. Další odlišnost se 

nachází v otázce požití alkoholu u Josefa. Zatímco Martin a jeho obhájce Teryngel byli 

přesvědčeni o jeho opilosti, ani jeden ze zdravotníků tuto skutečnost nepotvrdil. Co se 

týká svědků, Martin a Věra je údajně ovlivňovali, domlouvali s nimi svědecké výpovědi 

(nabízeli jim za to dokonce hodnotné odměny), což je v knize ukázáno na mnoha 

příkladech. Je uvedeno ovšem i pár příkladů svědků, kteří si na svých výpovědích 

(v Martinův neprospěch) trvali, i když byli dle slov Ševčíkové před soudem 

zastrašováni.121 

 
117 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Zpráva spolku Šalamoun, ref. 37, s. 85. 
118 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Zpráva spolku Šalamoun, ref. 37, s. 86. 
119 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 40–41, 52–53. 
120 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 57. 
121 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 42, 54, 56, 63–64, 71, 79, 94. 
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V otázce znaleckých posudků jsou shledávány další nesrovnalosti. Nejprve je 

zmíněna pooperační zpráva pro policii od dr. Miroslava Vaverky,122 který na Josefově 

tváři objevil „čtyři souběžné exkoriace se zhmožděním“123 (neboli oděrky)124. Soudní 

znalec prof. Neoral byl podroben kritice za to, že tyto oděrky nespatřil, že sváděl pád 

na údajné cysty v mozku a že mu dlouhé 4 měsíce trvalo vypracování pitevní zprávy,125 

jejíž závěr byl následující: „Závažná smrtelná zranění měla vzniknout prostým pádem 

Josefa Odložila na tvrdou mramorovou podlahu.“126 V knize jsou rozebírány i údajné 

Josefovy toporné pády v minulosti. Věra tvrdila, že byla přítomna dvěma Josefovým 

pádům – na soustředění v 70. letech (což Josefovi svěřenci ovšem popřeli) a u nich doma, 

kde prý Josef upadl do bezvědomí. Svědectví již zmíněného Tomáše Jungwirtha je 

v knize striktně popřeno, jelikož o pádu neměl tušení nikdo z účastníků soustředění 

v Arménii. Znalecký posudek prof. Hanzala byl v rozporu s posudkem prof. Neorala. 

Prof. Hanzal si byl jistý, že cysty neměly na pád vliv.127 Uvedl: „Smrtelné zranění už 

vzniklo kvalifikovaným úderem.“128 A to „nejspíše pěstí ozbrojenou boxerem,“129 proto 

Josef v bezvědomí upadl toporně na zem. Autorka knihy si stěžuje, že prof. Hanzal a 

dalších 6 znalců (najatých Josefovou rodinou) nebylo k soudu přizváno. Prof. Neoral byl 

údajně jediný, kdo prostor dostal, což je v knize Kosatíka popsáno přesně naopak, stejně 

tak jako podávání trestních oznámení na soudní znalce. V knize Kosatíka není zmíněno 

údajné podání trestního oznámení na soudní znalce Josefovy rodiny, ale až následné 

trestní oznámení Josefovy rodiny na znalce prof. Neorala.130 

Ohledně vyšetřování se autorka Ševčíková kriticky vyjadřuje k překvapivé 

výměně vyšetřovatele (z kpt. Jaroslava Pažouta na kpt. Jiřího Kysučana).131 „Vyšetřovatel 

Pažout tehdy vznesl obvinění neznámého pachatele (…) se sazbou vězení 5–12 let, protože 

se jednalo o těžkou újmu na zdraví.“132 Zatímco vyšetřovatel Kysučan čin posléze 

 
122 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 42, 44. 
123 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 44. 
124 VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK: exkoriace. Lekarske.slovniky.cz [online]. [cit. 2020-03-15]. 

Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/exkoriace. 
125 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 46, 48, 74. 
126 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 73. 
127 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 74–75. 
128 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 82. 
129 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 80. 
130 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 80–82, 84, 89, 91. 
131 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 46, 51. 
132 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 51. 
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přehodnotil „na trestný čin újmy na zdraví (…) se sazbou 3–8 let.“133 Vynesení rozsudku 

okresního soudu a Martinův trest (odsouzení na 4 roky nepodmíněně) komentovala 

Ševčíková slovy: „Nejmírnější z mírných, jaký vůbec mohl být.“134 Ani soudní proces 

před krajským soudem nezůstal bez jejího kritického komentáře: „Scéna to byla 

velkolepá – byla zajištěna účast sdělovacích prostředků, spolku Šalamoun, jmenovitě 

Johna Boka a Lenky Procházkové.“135 

2.4 Prezidentská milost 

Pohled na prezidentskou milost je nejprve přiblížen pomocí knihy Kosatíka. 

Poté, co bylo známé rozhodnutí krajského soudu, „podal Martinův advokát ve věci 

ústavní stížnost.“136 Jako důvod uvedl, že soudy „porušily právo obviněného 

na spravedlivý proces.“137 K prodiskutování této stížnosti ovšem už ani nestihlo dojít, 

protože situaci vyřešil prezident Václav Havel tím, že „udělil (…) 24. ledna 1997 

Martinovi milost.“138 O ni prezidenta požádali např. Martinova sestra Radka, Martinova 

přítelkyně, spolužáci Martina z Právnické fakulty v Plzni, dále pak psychologové, 

psychiatři, členové Charty 77, olympionici a již několikrát zmiňovaný spolek Šalamoun. 

Celkem se uvádí, že šlo o více než sto osob. Věra údajně Havla o milost pro svého syna 

nikdy neprosila. Věra byla kvůli vypětí během procesu ve velmi špatném psychickém 

stavu, trpěla depresemi, musela navštěvovat odborníky v Psychiatrickém centru v Praze-

Bohnicích a její stav se postupem času ještě více a více zhoršoval. V knize se uvádí, že 

prezident neobjasnil, co ho k udělení milosti vedlo. Jeho právem je sice důvody nesdělit, 

to ale ovšem vedlo k mnohým spekulacím (jak v médiích, tak i ve společnosti), že se 

jednalo o protekci, jelikož Věra nějaký čas působila na Hradě jako prezidentova 

poradkyně.139 To ovšem Václav Havel v dokumentu „Věra 68“ striktně popřel: „Vím, 

že ta milost nebude populární a že bude šířena někým vědomě a někým bezděky taková 

verze, že rozdávám milosti takhle známým, ale já měl čisté svědomí. On nedostal milost, 

 
133 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 51. 
134 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 92. 
135 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 95. 
136 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 202. 
137 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 202. 
138 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 202. 
139 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 202–204. 
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protože Věra je kamarádka na Hradě, on ji dostal, protože jsme věděli, že to byla tragická 

nešťastná náhoda, že to nebyla žádná vražda.“140 

Kniha Šalamouna je stejného názoru (jako kniha Kosatíka a dokument „Věra 

68“). Spolek Šalamoun sehrál v otázce milosti pro Martina Odložila velmi důležitou roli, 

jelikož o ni 4. prosince 1996 prezidenta Václava Havla požádal. K jeho žádosti se 

připojila spousta lidí, kteří jsou zmíněni již v předchozím odstavci. Členové spolku ovšem 

kritizovali to, že se po udělení milosti strhla nenávistná mediální kampaň.141 Ta se 

dle jejich slov „negativně zaměřila jak proti členům spolku, tak i proti prezidentovi 

republiky.“142 Byli si jisti, že tento mediální tlak zapříčinil Věřiny psychické problémy. 

Ačkoliv se spolek snažil všude možně (na svých brífincích, ve svých textech a 

v rozhovorech ve sdělovacích prostředcích) objasňovat, proč o milost požádal, nebyl 

přesto spokojen s tím, jak média přistupovala k informování o této kauze.143 Spolek 

uvedl, že „pouze několik deníků (např. Právo a Lidové noviny) poskytlo možnost 

erudovaným právním odborníkům, aby kauzu rozebrali a vysvětlili.“144 Právě v deníku 

Právo byl 27. listopadu 1996 otištěn článek s názvem „Antická tragédie před krajským 

soudem“, který napsala spoluzakladatelka spolku Šalamoun Lenka Procházková.145 

Tento článek je detailně rozebrán u analýzy článků v denním tisku. 

Kniha Ševčíkové zaujala naprosto opačné stanovisko. K výčtu těch, kteří žádost 

o milost podepsali, Ševčíková doplnila ještě některé novináře a poslance. Žasla 

nad skutečností, že se pod žádostí údajně vyskytovaly podpisy 32 olympijských vítězů. 

Domnívala se totiž, že tolik vítězů se v naší zemi ani nenachází. Autorka přinesla také 

zajímavý seznam těch, kteří byli s žádostí o milost nějakým způsobem spojeni – např. 

Vlasta Chramostová, Kamila Moučková, Pavel Landovský, Karel Schwarzenberg, Pavel 

Dostál, Ludvík Vaculík, Jan Ruml a biskup Václav Malý. Příbuzní zesnulého Josefa 

Odložila s udělením milosti striktně nesouhlasili, na základě toho posílali pozůstalí (např. 

vdova Eva a sestra Miloslava) dopisy se stížnostmi adresované Václavu Havlovi. 

Ševčíkové vadilo, že Havel neobjasnil důvody, které ho vedly k omilostnění Martina.146 

Podivovala se také nad tím, že prezident „stihl za pouhé čtyři dny prostudovat 

 
140 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 
141 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Zpráva spolku Šalamoun, ref. 37, s. 87, 89. 
142 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Zpráva spolku Šalamoun, ref. 37, s. 87. 
143 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Zpráva spolku Šalamoun, ref. 37, s. 87–88. 
144 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Zpráva spolku Šalamoun, ref. 37, s. 88. 
145 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Zpráva spolku Šalamoun, ref. 37, s. 123–125. 
146 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 98–99, 102, 123–127, 130–131, 144. 
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přes 2000 stran soudních spisů.“147 Měla pocit (stejně tak jako ostatní Josefovi příbuzní), 

že Havlovo udělení milosti bylo jakýmsi protekčním krokem vůči Věře. Dále Ševčíková 

nenechala „nit suchou“ ani na spolku Šalamoun. Kritizovala ho za to, že s cílem 

Martinova omilostnění rozpoutal masivní kampaň v médiích,148 kterým poskytoval 

dle jejích slov „vylhané argumenty“.149 Postěžovala si také, že Šalamoun nestál 

o prostudování „pravdivé verze“, k čemuž doslova uvedla: „Sama Lenka Procházková 

několikrát až štítivě odmítla nabízené dokumenty.“150 Samozřejmě se Ševčíková 

neztotožňovala ani s názorem předsedy spolku Johna Boka, který prohlásil, že „spolek 

Martina nepovažoval za zločince a chtěl mu dát možnost dostudovat vysokou školu.“151 

2.5 Dopady na Věru Čáslavskou 

Na základě knihy Kosatíka jsou přiblíženy dopady, které měl celý proces na Věru 

Čáslavskou. Věra se nemohla vyrovnat s tím, že došlo k potyčce mezi jejím synem a 

bývalým manželem a cítila bezmoc, že nemůže být synovi v tomto procesu nijak 

nápomocná. Navíc byla ze všech stran zavalena nejrůznějšími články z bulvárních 

deníků. Postupem času už nebyla schopná normálně fungovat. Projevily se u ní psychické 

problémy – konkrétně těžké deprese. Začala se uzavírat do sebe, nechtěla se setkávat 

s lidmi a ztratila o vše kolem sebe zájem.152 Kvůli tomu se dostala na psychiatrii 

do Bohnic – již na konci roku 1996 tam byla hospitalizována na uzavřeném oddělení. 

Byla u ní započata léčba pomocí terapií a léků (antidepresiv), Věra se ovšem léčbě a 

lékům vzpírala. Posléze (kvůli jejímu apatickému postoji k léčbě) střídavě pobývala vždy 

pár týdnů doma a pár týdnů v Bohnicích. I Václav Havel Věře podal pomocnou ruku a 

zařídil jí vyšetření u zkušeného odborníka v oboru psychiatrie. Syn Martin ji dohodl pobyt 

v sanatoriu v Samopších nad Sázavou, kde ovšem také nebyla spokojená. Z iniciativy 

jejích přátel z kruhu olympioniků se roku 1998 Věra přemístila do Prahy do vlastního 

bytu v domě s pečovatelskou službou, kde strávila celých 9 let. Během té doby se 

několikrát vydala na Nuselský most s úmysly na sebevraždu.153 Zlom nastal v roce 2000, 

„sebrala v sobě sílu a všechny svoje hromady prášků na deprese spláchla do záchodu. 

 
147 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 146. 
148 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 98, 130–131. 
149 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 99. 
150 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 98. 
151 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. Prostě, zabil jsem svého otce, ref. 16, s. 118. 
152 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 207–210. 
153 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 211–218. 
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Druhý den už si nové nevzala. A další taky ne.“154 Roku 2008 se přestěhovala do domu 

po svých rodičích v Černošicích, pozvolna se začala cítit lépe a normálně fungovat.155 

O Věřiných depresích se také mluví v dokumentu „Věra 68“. Věra v něm uvedla, 

že neměla chuť dál žít, měla myšlenky na sebevraždu a že jí deprese vzaly celých 16 let 

života.156 Jako zlomový bod jejího návratu na veřejnost označila 22. prosinec 2009, kdy 

předávala cenu v novinářské anketě „Sportovec roku 2009“.157 Zážitek v dokumentu 

popsala slovy: „Já jsem tam vstoupila na to pódium, a to obecenstvo mi tak fandilo, že 

úplně šlo na mě takový ohromně velký teplo z toho hlediště, že všichni vstali, a tak nějak 

mě povzbudili. Tak to mi dalo vítr do plachet.“158 

3. Situace v médiích v 90. letech 20. století 

Přelom 80. a 90. let 20. století byl charakteristický tím, že se rozpadl východní 

blok, který byl pod nadvládou SSSR. Došlo tedy ke konci tzv. bipolárního uspořádání 

světa. Z hlediska politického systému se začaly postkomunistické státy klonit 

k demokratickému směřování s převažujícím soukromým vlastnictvím. Je pochopitelné, 

že k transformaci muselo dojít ve všech oblastech – politice, ekonomice, kultuře, 

společnosti jako takové a samozřejmě i v médiích.159 

Transformace českých médií, která probíhala mezi lety 1990–1994,160 je popsána 

jako přeměna „společenského postavení, ekonomického zakotvení a politického působení 

médií.“161 Jan Jirák a Barbara Köpplová ve své stati „Masová média a česká společnost 

90. let 20. století: průběh a důsledky transformace českých médií“ dělí transformaci 

 
154 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 218. 
155 KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská, ref. 1, s. 220–221. 
156 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 
157 Sportovec roku 2009 [zábavný pořad]. Režie Roman PETRENKO. Česko, Česká televize, 2009 [cit. 

2020-03-15]. V digitalizované podobě dostupný prostřednictvím iVysílání České televize z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266696538-sportovec-roku-2009/20952216083/. 
158 Věra 68 [dokumentární film], ref. 4. 
159 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století: průběh a důsledky 

transformace českých médií. In: HEISS, Gernot, Kateřina KRÁLOVÁ, Jiří PEŠEK a Oliver RATHKOLB. 

Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy. Ústí nad Labem: Kaiserová 

Kristina - Albis International, 2008, s. 207-229. ISBN 978-80-86971-95-7. s. 218. 
160 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století, ref. 159, s. 219. 
161 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 367–368. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266696538-sportovec-roku-2009/20952216083/
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českých médií do 3 fází. Nechali se částečně inspirovat 3 etapami transformace médií 

dle Karola Jakubowicze, polského sociologa médií.162 

První fáze (1990–1991) nese název „odstátňování odehrávající se ve znamení 

„odpoutání se od starých pořádků“.“163 Před listopadem 1989 média sloužila převážně 

k propagandistickým účelům a byla centrálně řízena a kontrolována státem. Po listopadu 

1989 proběhlo odstátnění médií (tedy separace médií od státu),164 de facto úplně zanikl 

stranický tisk a obecně se proměnily mediální obsahy. Muselo dojít i k novému právnímu 

zakotvení médií. Vedoucí úloha KSČ byla vyjmuta ze zákona č. 81/1966 Sb., 

o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích.165 Tento zákon 

byl v roce 1990 novelizován zákonem č. 86/1990 Sb., který striktně zakázal cenzuru. Dále 

také vstoupila v platnost Listina základních lidských práv a svobod. Následně byly přijaty 

následující zákony: zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém 

rozhlasu a zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři.166 

Odstátnění periodického tisku se uskutečnilo trojím způsobem. Co se týká prvního 

způsobu: došlo k „přeměně stávajících titulů“,167 které již nechtěly být v područí 

původních vydavatelů. Modifikace se týkala jak obsahového ladění, tak i názvu a 

grafiky.168 Do této skupiny patřily např. tři (dodnes populární) deníky, které jsou využity 

k analýze v této bakalářské práci – Mladá fronta (posléze Mladá fronta DNES), Rudé 

právo (posléze Právo) a Československý sport (posléze Sport). Tato přeměna se ovšem 

v některých případech nezdařila a vedla k zániku např. u deníků Lidová demokracie, 

Zemědělské noviny, Práce a Svobodné slovo.169 Druhý způsob je definován jako „obnova 

dříve zrušených či zakázaných titulů“.170 Typickými příklady byly Lidové noviny (byly 

vydávány jako samizdat koncem 80. let 20. století), Přítomnost a časopis Reportér.171 

Třetím způsobem bylo „zakládání nových titulů“,172 kterými byly např. listy Telegraf, 

 
162 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století, ref. 159, s. 220–227. 
163 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století, ref. 159, s. 220. 
164 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 368. 
165 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století, ref. 159, s. 220–221, 225. 
166 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 256–257. 
167 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 370. 
168 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století, ref. 159, s. 222. 
169 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 372–373. 
170 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století, ref. 166, s. 259. 
171 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 373. 
172 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 370. 
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Metropolitan, Prostor a Noviny. Je zmíněn i vznik časopisu Respekt a společenského 

týdeníku Reflex.173 

Odstátnění vysílacích médií proběhlo s cílem vytvořit tzv. „duální systém“ – tedy 

systém, kde koexistují média veřejné služby (vzniklá odstátněním Československé 

televize a Československého rozhlasu) a soukromá média. Již v roce 1990 vznikly první 

„polistopadové“ rozhlasové stanice, konkrétně šlo o pražské Rádio Stalin a 

českobudějovické Rádio Podzemí. V roce 1991 započaly své vysílání rozhlasové stanice 

Evropa 2 a Rádio Kiss, v tomto roce ale měly pouze regionální dosah.174 

Druhá fáze transformace českých médií (1992–1993) se jmenuje „privatizace 

odehrávající se ve znamení „směřování k novým pořádkům“.“175 Došlo v ní k privatizaci 

médií – neboli k „vytvoření prostoru pro soukromé vlastníky médií.“176 První oblastí 

médií, která byla privatizována, byla tištěná periodika. Ta ovšem nebyla zběhlá v této 

nové situaci, trpěla nedostatkem kapitálu pro potřebné inovace, což způsobilo rozpad 

distribuční sítě a následně bylo nutné konstituovat síť novou. Dalším typickým rysem této 

fáze u nás bylo prosazování vydavatelů ze zahraničí – převážně z Německa (Passauer 

Neue Presse a Rheinisch-Bergische Verlagsanstalt), ale také ze Švýcarska (Ringier). Dále 

byla tato etapa spojena se vznikem reklamního trhu, s čímž úzce souvisela i celková 

komercializace mediálních obsahů. Určitou novinkou této fáze (a celkově mediálního 

vývoje u nás) bylo bezesporu to, že u nás začala být vydávána bulvární periodika. 

Typickým příkladem byl bulvární deník Blesk, který je použit jako čtvrtý deník k analýze 

v této bakalářské práci. Blesk začalo v dubnu 1992 vydávat vydavatelství Ringier.177 

Uvádí se, že se jednalo o „zřejmě jeden z nejúspěšnějších mediálních počinů v oblasti 

tištěných médií v České republice po roce 1990.“178 Blesk měl nepochybně vliv 

i na ostatní deníky, jejichž mediální obsahy se začaly zjednodušovat a přejímat též 

bulvární charakter (barevnost, velké titulky a fotografie).179 Pro ilustraci jsou zmíněny 

první tři příčky nejčtenějších deníků u nás v roce 1993: 1. místo – Blesk, 2. místo – Mladá 

fronta DNES a 3. místo – Rudé právo.180 

 
173 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 374–375. 
174 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 368, 377, 379. 
175 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století, ref. 159, s. 224. 
176 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 368. 
177 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století, ref. 159, s. 224–225. 
178 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 374–375. 
179 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století, ref. 159, s. 225–226. 
180 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století, ref. 166, s. 265. 
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Vysílací média v této druhé fázi samozřejmě také zasáhla vlna privatizace. 

V případě rozhlasu stál na jedné straně Český rozhlas (jakožto veřejnoprávní médium), 

na druhé straně začaly vznikat soukromé rozhlasové stanice. Rok 1993 znamenal počátek 

vysílání celoplošných komerčních rozhlasových stanic Frekvence 1 a Rádio Alfa. 

V případě televize stála na jedné straně Česká televize (jakožto veřejnoprávní médium 

vzniklé 1. ledna 1992), na druhé straně docházelo k zakládání soukromých televizních 

stanic, přičemž mezi dvě nejzásadnější patřily TV Nova a Premiéra.181 Televizi Nova 

(jakožto první komerční televizní stanici u nás) byla udělena licence pro celoplošné 

vysílání již v únoru 1993, o rok později zahájila své vysílání.182 Uvádí se, že „ještě během 

tohoto roku se stala ekonomicky nejúspěšnějším mediálním projektem.“183 Z toho 

vyplývá, že TV Nova jednoznačně ochromila vliv a sledovanost veřejnoprávní České 

televize. Premiéra zahájila vysílání v červnu 1993, šlo ovšem pouze o regionální televizní 

stanici. Celoplošnou se stala až v polovině 90. let 20. století, v roce 1997 změnila název 

na Prima,184 pod kterým ji známe dnes. 

Třetí fáze (1994) se nazývá „komercializace odehrávající se ve znamení 

„konsolidace poměrů“.“185 Hlavním cílem médií bylo generovat zisk. Proto byl s touto 

fází spojován pojem „komodifikace médií“, tedy přirovnání médií ke zboží.186 

„Konsolidací poměrů“ se rozuměl důraz na komerční média a reklamní trh. Média, která 

se tímto směrem ubírat nechtěla, byla de facto předem odsouzena k zániku.187 Pro televizi 

a rozhlas byl typický proces „zezábavňování“ mediálních obsahů.188 

Co se týká dalšího vývoje transformace médií u nás, docházelo 

k technologickému pokroku, digitalizaci informací a rozvoji internetu. Etapa 

komercializace internetu u nás započala od přelomu 1993–1994. Internet se postupně 

dostával na rovnocennou pozici s tištěnými a vysílacími médii a začal jim konkurovat a 

oslabovat jejich pozici. Též probíhala celková globalizace médií a přizpůsobování se 

trendům okolního světa.189 

 
181 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 377–379. 
182 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století, ref. 166, s. 261. 
183 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století, ref. 159, s. 226. 
184 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 378. 
185 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století, ref. 159, s. 226. 
186 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 358. 
187 KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média a česká společnost 90. let 20. století, ref. 159, s. 226. 
188 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století, ref. 166, s. 262. 
189 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 359–360, 380. 
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4. Články v denním tisku 

4.1 Charakteristika periodik 

Analýza článků je provedena ve 4 periodikách – Blesk, Mladá fronta DNES, Rudé 

právo/Právo a Sport. Pro analýzu těchto periodik jsou zvolena dle událostí 4 sledovaná 

období, která jsou blíže popsána v následující tabulce. 

Událost Datum 
Období analýzy 

periodik 

Číslo 

období 

Potyčka mezi Josefem a 

Martinem Odložilovými 
noc 6.–7. 8. 1993 

7. 8. – 1. 10. 1993 

(incident – týden 

po posledním rozloučení 

s Josefem Odložilem) 

1. Smrt Josefa Odložila 10. 9. 1993 

Poslední rozloučení 

s Josefem Odložilem 
24. 9. 1993 

Okresní soud Šumperk – 

vynesení rozsudku 

(odsouzení na 4 roky 

nepodmíněně) 

24. 7. 1996 

17. 7. – 14. 8. 1996 

(týden před vynesením 

rozsudku okresního soudu 

– 3 týdny po něm) 

2. 

Ostravský krajský soud 

(pobočka Olomouc) – 

potvrzení rozsudku 

okresní instance 

29. 11. 1996 

22. 11. – 20. 12. 1996 

(týden před vynesením 

rozsudku krajského 

soudu – 3 týdny po něm) 

3. 

Prezidentská milost 

(Václav Havel) 
24. 1. 1997 

17. 1. – 14. 2. 1997 

(týden před 

prezidentskou milostí – 

3 týdny po ní) 

4. 

Tabulka č. 1: Období analýzy periodik190 

Blesk (od roku 1996 Blesk – Čechy) byl celostátní deník, který vydávalo v Praze 

v 1. období analýzy periodik (dále jen „období“) nakladatelství MUT, a. s., posléze 

ve 2., 3. a 4. období nakladatelství RINGIER ČR, a. s., které bylo právním nástupcem 

společnosti MUT, a. s.191 Šéfredaktorem byl v 1. období dr. Jaroslav Holoubek, 

ve zbývajících obdobích František Vonderka. Jak Blesk sám uváděl, jednalo se o jediné 

 
190 Vlastní zpracování. 
191 MUT a.s. Rejstrik.penize.cz [online]. [cit. 2020-04-12]. Dostupné z: https://rejstrik.penize.cz/44268602-mut-a-s. 

https://rejstrik.penize.cz/44268602-mut-a-s
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noviny vycházející v neděli – ty nesly název Nedělní Blesk a analýza byla provedena 

i v tomto nedělním vydání Blesku. Nedělní Blesk začal vycházet v březnu 1993.192 

Celostátní deník Mladá fronta DNES (dále jen „MF DNES“) vydávalo v Praze 

ve všech 4 obdobích nakladatelství MaFra, a. s. Post šéfredaktora v 1. období zastával 

Libor Ševčík, v ostatních obdobích Petr Šabata. MF DNES vycházela každý den kromě 

neděle (výjimku tvoří mimořádné vydání z neděle 24. 11. 1996 ohledně senátních voleb). 

Analyzované články se vyskytují i v příloze MF DNES s názvem Víkend. 

Celostátní deník Rudé právo, který je využíván k analýze článků v 1. období, měl 

od léta 1991 193 nový podtitul „Nezávislé noviny“. Rudé právo mělo na titulních listech 

napsáno přes název deníku text: „V sobotu nejprodávanější deník v České republice“. 

V roce 1994 bylo v názvu deníku přídavné jméno „Rudé“ zmenšeno. Následně 

v roce 1995 byl název deníku přejmenován na deník Právo,194 ze kterého jsou tedy 

analyzovány články ve 2., 3. a 4. období. V těchto obdobích stále nesl deník podtitul 

„Nezávislé noviny“. Jak Rudé právo, tak Právo vydávalo ve všech 4 obdobích v Praze 

nakladatelství Borgis, a. s. pod vedením šéfredaktora Zdeňka Porybného. Analýza byla 

provedena i v literární příloze deníku Právo s názvem „Salon“, která začala vycházet 

na podzim 1996.195 

Celostátní sportovní deník Sport nesl v 1., 2. a 3. období podtitul „První 

soukromý sportovní deník u nás“. Od začátku roku 1997 (4. období) se změnil podtitul 

na „Deník“. Ve všech obdobích tento deník vydával Československý sport, spol. s r. o. 

Funkci šéfredaktora vykonával v 1. období dr. Jiří Vaníček, v ostatních obdobích Pavel 

Petera. Analyzované články se nachází i v příloze „Volno“. 

Články z výše uvedených deníků ve sledovaných obdobích jsou zpracovávány 

metodou komparativní analýzy. Je provedena kvalitativní obsahová analýza, která se 

zaměřuje na použité titulky článků, které hodnotí z hlediska velikosti, barvy a obsahu. 

Dále se soustředí na obsah jednotlivých článků (pro přiblížení jsou zařazovány i citace 

 
192 -mav- a -čtk-. Deník Blesk vychází 25 let, zahájil v dubnu 1992. Mediaguru.cz [online]. 13. dubna 2017 [cit. 2020-

03-07]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/04/denik-blesk-vychazi-25-let-zahajil-v-dubnu-1992/. 
193 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 372. 
194 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, ref. 161, s. 372. 
195 VLASÁK, Zbyněk. Hlavně aby to nebylo blbý! Zdenko Pavelka o tom, jak Salon před dvaceti lety 

začínal. Novinky.cz [online]. 30. 9. 2016 [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/hlavne-aby-to-nebylo-blby-zdenko-pavelka-o-tom-jak-salon-pred-dvaceti-lety-

zacinal-40009513?fbclid=IwAR0-ff0n3BLBCUbqqgypZXcXeb9w6GhGIkjpTnve3oxo2qlvZ3btRMMaYGk. 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/04/denik-blesk-vychazi-25-let-zahajil-v-dubnu-1992/
https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/hlavne-aby-to-nebylo-blby-zdenko-pavelka-o-tom-jak-salon-pred-dvaceti-lety-zacinal-40009513?fbclid=IwAR0-ff0n3BLBCUbqqgypZXcXeb9w6GhGIkjpTnve3oxo2qlvZ3btRMMaYGk
https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/hlavne-aby-to-nebylo-blby-zdenko-pavelka-o-tom-jak-salon-pred-dvaceti-lety-zacinal-40009513?fbclid=IwAR0-ff0n3BLBCUbqqgypZXcXeb9w6GhGIkjpTnve3oxo2qlvZ3btRMMaYGk
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úryvků z článků), na způsob informování o událostech a prostor jim věnovaný, 

na využívání tiskových agentur a na zařazování článků na titulní strany deníků, případně 

do jednotlivých rubrik nebo příloh. Všímá si také použitých jazykových prostředků a 

svědeckých výpovědí obsažených v článcích. Neopomíná ani komentáře redaktorů a 

reakce pisatelů. Věnuje se i grafické úpravě článků a použitým fotografiím. Ačkoliv cílem 

práce nebylo provést kvantitativní obsahovou analýzu, i přesto jsou pro ilustraci uvedeny 

číselné údaje vyjadřující počty článků v jednotlivých sledovaných obdobích (shrnuté 

v tabulce č. 2 v 5. kapitole) a počty fotografií. 

4.2 Blesk 

O událostech 1. období (tj. 7. 8. – 1. 10. 1993 – potyčka, smrt Josefa Odložila 

a poslední rozloučení s ním) bylo v Blesku zveřejněno 9 článků. V článku z 18. 8. 1993 

s názvem „Medailista je v bezvědomí: Věra Čáslavská o svém exmanželovi tvrdí, že 

byl opilý“ Blesk popsal potyčku a hned v prvním článku o ní přišel s tvrzením, že Martin 

Odložil svému otci údajně „(…) poškodil auto a brutálně jej napadl.“196 Věra Čáslavská 

k tomu dodala: „Pan Odložil přijel do restaurace, podle mého zjištění, značně posilněn 

alkoholem a choval se neúměrně svému věku. Prý upadl na kamennou dlažbu a byl to 

právě Martin, který zavolal záchranku.“197 Ovšem dle informátora z okolí Josefa 

Odložila, Josef opilý nebyl.198 Článek z 20. 8. 1993 přinesl pohled Josefovy manželky 

Evy Odložilové, která uvedla, že Martin sanitku nevolal a dle jejích slov svému otci 

„před incidentem objel auto korunou a vykopl sklo.“199 Dále Odložilová tvrdila, že Věra 

Čáslavská všechna fakta překrucovala (např. otázku požití alkoholu u Josefa – přitom 

lékař, který jej operoval, z něj alkohol necítil). V závěru článku ještě Odložilová zmínila 

soudní spor Josefa Odložila s Jiřím Křižanem.200 Článek ze 4. 9. 1993 se zabýval 

ztraceným kufříkem z Josefova vozu, který obsahoval kompromitující materiály týkající 

se dopingové kauzy. Bylo zde poukázáno na to, že Martin jezdil celou noc po potyčce 

Josefovým autem.201 Článek z 8. 9. 1993 se z hlediska tématu zcela vymykal ostatním 

 
196 VRANÝ, Marek. Medailista je v bezvědomí: Věra Čáslavská o svém exmanželovi tvrdí, že byl opilý. 

Blesk. Praha: MUT, a. s., 18. 8. 1993, roč. 2, č. 190, s. 1. ISSN 1210-5333. 
197 VRANÝ, Marek. Medailista je v bezvědomí. Blesk, ref. 196, s. 1. 
198 VRANÝ, Marek. Medailista je v bezvědomí. Blesk, ref. 196, s. 1. 
199 VRANÝ, Marek. Čáslavská říká něco jiného: Eva Odložilová má strach z ovlivňování vyšetřování. 

Blesk. Praha: MUT, a. s., 20. 8. 1993, roč. 2, č. 192, s. 3. ISSN 1210-5333. 
200 VRANÝ, Marek. Čáslavská říká něco jiného. Blesk, ref. 199, s. 3. 
201 VRANÝ, Marek. Obsahoval kufřík Josefa Odložila důkazy proti činitelům ČOV?: Atlet závodí se smrtí. 

Blesk. Praha: MUT, a. s., 4. 9. 1993, roč. 2, č. 205, s. 2. ISSN 1210-5333. 
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článkům z 1. období. Pojednával totiž o vyloučení Radky Odložilové/Čáslavské (dcery 

Věry Čáslavské a Josefa Odložila) z Fakulty tělesné výchovy a sportu a o jejím přestupu 

(bez přijímaček) na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Dle názoru Blesku šlo 

o protekci ze strany Věry Čáslavské.202 Dne 12. 9. 1993 vyšel v Nedělním Blesku článek 

nazvaný „Medailista zemřel“ informující o smrti Josefa Odložila.203 V článku 

ze 14. 9. 1993 se psalo o tom, že ještě nebyla v tomto případu obviněna konkrétní osoba. 

Přišel také se zajímavou skutečností, že Josef Odložil v poslední době čelil výhružkám 

(v souvislosti s dopingovou kauzu) a „usínal se zbraní pod polštářem.“204 V článku 

z 15. 9. 1993 bylo zmíněno, že již došlo k obvinění konkrétní osoby, o koho šlo, zatím 

prozrazeno nebylo. Tento článek též oznámil termín pohřbu Josefa Odložila.205 Článek 

z 25. 9. 1993 s titulkem „Čáslavská na pohřbu nebyla: Tělo Josefa Odložila včera 

uložili do rodinného hrobu“ popisoval průběh posledního rozloučení s Josefem 

Odložilem – např. to, že se Věra Čáslavská, ani její dvě děti pohřbu nezúčastnily. V tomto 

článku bylo také uvedeno, že byl Martin Odložil obviněn z trestného činu ublížení 

na zdraví s následkem smrti. Dále bylo v článku poukázáno na konflikt mezi Josefem 

Odložilem a Jarkem L.206 během potyčky na diskotéce U Cimbury. Jarek L. se 

dle místních obyvatel často účastnil pranic.207 

O událostech 2. období (tj. 17. 7. – 14. 8. 1996 – okresní soud) v Blesku vyšly 

4 články. Dne 25. 7. 1996 byly k tématu zveřejněny hned 2 články. První z nich s názvem 

„Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 4 roky“ informoval o vynesení rozsudku 

okresního soudu, který 24. 7. 1996 odsoudil Martina Odložila za ublížení na zdraví 

s následkem smrti „na čtyři roky do věznice s ostrahou“.208 Soud tedy shledal, že silný 

úder vedený Martinem způsobil smrt Josefa Odložila. Blesk zhodnotil chování Martina 

Odložila během celého procesu jako arogantní, ovšem podotkl, že po vynesení rozsudku 

 
202 MAREK, Mirek. Čáslavská zametala cestičku?: Studentský chlebíček může být pro potomky slavných 

měkčí. Blesk. Praha: MUT, a. s., 8. 9. 1993, roč. 2, č. 208, s. 2. ISSN 1210-5333. 
203 (aja). Medailista zemřel. Blesk: Nedělní Blesk. Praha: MUT, a. s., 12. 9. 1993, roč. 1, č. 25, s. 2. ISSN 1210-5333. 
204 VRANÝ, Marek. Pacient zemřel, zapomeňte!: Josef Odložil mohl být mnoha lidem nepohodlný. Blesk. 

Praha: MUT, a. s., 14. 9. 1993, roč. 2, č. 213, s. 2. ISSN 1210-5333. 
205 VRANÝ, Marek. Jméno osoby, která zabila Josefa Odložila, policie neprozradila: Tajenku vyřešila 

pitva. Blesk. Praha: MUT, a. s., 15. 9. 1993, roč. 2, č. 214, s. 2. ISSN 1210-5333. 
206 Jedná se o Jaroslava Lieskovana, který byl obviněn společně s Martinem Odložilem, ovšem 

Lieskovanovi byl udělen pouze podmíněný trest. 
207 VRANÝ, Marek. Čáslavská na pohřbu nebyla: Tělo Josefa Odložila včera uložili do rodinného hrobu. 

Blesk. Praha: MUT, a. s., 25. 9. 1993, roč. 2, č. 223, s. 1. ISSN 1210-5333. 
208 RYŠLINK, Pavel. Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 4 roky. Blesk - Čechy. Praha: RINGIER ČR, 

a. s., 25. 7. 1996, roč. 5, č. 172, s. 1. ISSN 1210-5333. 
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plakal. Jiřího Teryngela, obhájce Martina Odložila, označil Blesk za prominentního a 

připojil slova zmocněnce poškozených Miroslava Ševčíka, který Teryngela považoval 

za „nejzdatnějšího manipulátora v soudní praxi u nás“.209 Blesk v závěru tohoto prvního 

článku představil reakce na verdikt soudu. Martin Odložil ho nechtěl komentovat 

(kvůli nedůvěře v novináře). Obhájce Teryngel, který se proti rozsudku odvolal, 

prohlásil: „Soud jednostranně vyhodnotil důkazy. Trest pokládám za nepřiměřeně přísný. 

Rozsudkem jsem překvapen a zklamán.“210 Eva Odložilová byla přesvědčená, že měl být 

trest tvrdší. Věra Čáslavská se soudu nezúčastnila, jelikož byla tou dobou jako 

předsedkyně ČOV na OH v Atlantě.211 Druhý článek nazvaný „Začalo to po olympiádě“ 

přiblížil společný život Věry Čáslavské a Josefa Odložila.212 Článek ze 7. 8. 1996 přinesl 

vyjádření Věry Čáslavské k rozhodnutí okresního soudu. Litovala, že se soud konal 

zrovna v době olympiády, dokonce si nebyla jistá, zda to nebylo záměrné. Rozsudek 

okomentovala slovy: „(…) Nevěřila jsem, že by soud mohl takto rozhodnout, nevěřím, že 

rozhodoval nestranně, (…). Spoléhám na objektivitu odvolacího soudu.“213  V Nedělním 

Blesku v článku z 11. 8. 1996 Věra Čáslavská zhodnotila průběh OH v Atlantě.214 

O událostech 3. období (tj. 22. 11. – 20. 12. 1996 – krajský soud) se v Blesku 

vyskytl pouze 1 článek, který vyšel 30. 11. 1996 a nesl titulek „Kriminál se 

pro otcobijce stal skutečností: Mladý Odložil si svůj čin odpyká“. Informoval o tom, 

že Krajský soud v Olomouci zavrhl odvolání Martina Odložila a stvrdil rozsudek 

Okresního soudu v Šumperku. Soudu byla přítomna i Věra Čáslavská. Blesk nazval 

průběh soudního stání „smutným divadlem“,215 které předvedl jak obhájce Jiří Teryngel, 

tak i Martin Odložil, kterého Blesk označil za „otcobijce“.216 Martin Odložil údajně 

před soudem prohlásil se slzami v očích, které byly dle Blesku předstírané, že má svého 

otce pořád rád. Jiří Teryngel chtěl podat stížnost kvůli porušení zákona. Martin Odložil 

zmínil, že nebude prosit prezidenta Václava Havla o milost. Eva Odložilová k rozhodnutí 

 
209 RYŠLINK, Pavel. Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 4 roky. Blesk - Čechy, ref. 208, s. 1. 
210 RYŠLINK, Pavel. Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 4 roky. Blesk - Čechy, ref. 208, s. 1. 
211 RYŠLINK, Pavel. Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 4 roky. Blesk - Čechy, ref. 208, s. 1. 
212 (zp). Začalo to po olympiádě. Blesk - Čechy. Praha: RINGIER ČR, a. s., 25. 7. 1996, roč. 5, č. 172, s. 1. 

ISSN 1210-5333. 
213 (jsd, ČTK). Čáslavská obviňuje soud ze zaujatosti. Blesk - Čechy. Praha: RINGIER ČR, a. s., 7. 8. 1996, 

roč. 5, č. 183, s. 12. ISSN 1210-5333. 
214 ČÁSLAVSKÁ, Věra. Jak to vidím já: Věra Čáslavská, předsedkyně Českého olympijského výboru. 

Blesk - Čechy: Nedělní Blesk. Praha: RINGIER ČR, a. s., 11. 8. 1996, roč. 4, č. 31, s. 3. ISSN 1210-5333. 
215 RYŠLINK, Pavel. Kriminál se pro otcobijce stal skutečností: Mladý Odložil si svůj čin odpyká. Blesk - 

Čechy. Praha: RINGIER ČR, a. s., 30. 11. 1996, roč. 5, č. 281, s. 5. ISSN 1210-5333. 
216 RYŠLINK, Pavel. Kriminál se pro otcobijce stal skutečností. Blesk - Čechy, ref. 215, s. 5. 
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krajského soudu uvedla: „Myslím, že jiný závěr tohoto odvolacího řízení být nemohl. Čtyři 

roky je sice pro kluka, kterej si celý život dělal, co chtěl, velký trest, ale když někdo udělá 

něco špatnýho, tak musí být potrestán.“217 

O událostech 4. období (tj. 17. 1. – 14. 2. 1997 – prezidentská milost) bylo 

v Blesku publikováno 14 článků. Článek z 25. 1. 1997 s názvem „Sestra mrtvého 

olympionika se nesmíří s prezidentovou milostí: Zvítězila tentokrát pravda?“ 

informoval o tom, že 24. 1. 1997 prezident republiky Václav Havel omilostnil Martina 

Odložila – a to údajně bez seznámení „s otřesným obsahem soudního spisu“.218 O milost 

ho žádali olympionici, signatáři Charty 77 a spolek Šalamoun. Členka tohoto spolku 

Lenka Procházková uvedla, že milost pomohla i Věře Čáslavské, která trpěla 

psychickými problémy. Miloslava Ševčíková (sestra Josefa Odložila) se k omilostnění 

vyjádřila takto: „Rozhodnutí pana prezidenta mě velmi zarmoutilo. Vážím si ho pro jeho 

velkorysost, ale také si přeji to, co on řekl: Aby pravda aspoň někdy zvítězila nad lží a 

nenávistí.“219 Téhož dne 25. 1. 1997 byla v Blesku ještě zveřejněna anketa týkající se 

názoru na udělení milosti pro Martina Odložila. Vybráno bylo 6 respondentů různého 

věku a profese. Čtyři z nich s omilostněním striktně nesouhlasili, jeden respondent byl 

pro milost a jeden nevyslovil jasný názor, jelikož se o politiku nezajímal.220 Článek 

v Nedělním Blesku z 26. 1. 1997 sdělil, že Marie Jakubíková (další sestra Josefa 

Odložila) poslala prezidentu Havlovi otevřený dopis, v němž stálo: „Udělením milosti 

pro Martina Odložila se Vám podařilo postavit se na stranu nepravdy, lži a 

nespravedlnosti.“221 Dne 27. 1. 1997 vyšly v Blesku k tématu 2 články. V prvním 

rozsáhlém článku s titulkem „Příběh lásky a nenávisti“ byl představen životní příběh 

Věry Čáslavské a Josefa Odložila pohledem Miloslavy Ševčíkové, která byla v článku 

přímo citována. Informace v článku se naprosto shodovaly s její knihou „Prostě, zabil 

jsem svého otce“ (blíže popsáno v 2. kapitole). Ševčíková v článku hovořila o svatbě 

 
217 RYŠLINK, Pavel. Kriminál se pro otcobijce stal skutečností. Blesk - Čechy, ref. 215, s. 5. 
218 SOBOTKOVÁ, Alena a Ondřej POŽÁR. Sestra mrtvého olympionika se nesmíří s prezidentovou 

milostí: Zvítězila tentokrát pravda? Blesk - Čechy. Praha: RINGIER ČR, a. s., 25. 1. 1997, roč. 6, č. 21, 

s. 1 a 2. ISSN 1210-5333. 
219 SOBOTKOVÁ, Alena a Ondřej POŽÁR. Sestra mrtvého olympionika se nesmíří s prezidentovou 

milostí. Blesk - Čechy, ref. 218, s. 1 a 2. 
220 DUBOVÝ, Jaroslav, Karolína IVANOVOVÁ, Filip HÁJEK, Jarka KUPČÍKOVÁ, Vladimír BÁRTA a 

Marcela HORÁKOVÁ. ANKETA: Souhlasíte s udělením milosti Martinovi Odložilovi? Blesk - Čechy. 

Praha: RINGIER ČR, a. s., 25. 1. 1997, roč. 6, č. 21, s. 2. ISSN 1210-5333. 
221 SOBOTKOVÁ, Alena. Sestra zabitého olympionika píše Václavu Havlovi: „Postavil jste se tak 

na stranu nepravdy“. Blesk - Čechy: Nedělní Blesk. Praha: RINGIER ČR, a. s., 26. 1. 1997, roč. 5, č. 4, s. 1 

a 3. ISSN 1210-5333. 
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Věry Čáslavské a Josefa Odložila a o jejich pozdějších neshodách týkajících se výchovy 

dětí. Ševčíková přiblížila také svůj pohled na potyčku mezi otcem a synem Odložilovými. 

V závěru článku bylo uvedeno: „Rozsudek odsuzující Martina Odložila ke čtyřletému 

vězení nebyl dosud doručen. Podivnou náhodou byla prezidentova milost rychlejší.“222 

Druhý článek stejného data se věnoval znaleckým posudkům, které tvrdily, že Josef 

Odložil zemřel v důsledku rány vedené jeho synem. Údajně ovšem nedošlo k vyslechnutí 

těchto znalců před soudem. Dle Blesku bylo cílem zatajit skutečnou příčinu Josefovy 

smrti, což dokazoval i neobvyklý zákaz pořizování jeho fotografií v nemocnici.223 Článek 

ze 30. 1. 1997 zmínil, že 3. 2. 1997 bude olomoucký senát krajského soudu projednávat 

odvolání Jaroslava Lieskovana. který byl okresním soudem odsouzen za výtržnictví 

„ke třem měsícům odnětí svobody s ročním podmínečným odkladem“.224 Matka 

Lieskovana v článku prohlásila, že pokud krajský soud potvrdí rozsudek okresního soudu, 

obrátí se na prezidenta Havla s žádostí o milost pro jejího syna, který se dle jejích slov 

u potyčky vyskytl omylem. Závěrem Lieskovanova matka dodala, že zpočátku chtělo 

okolí Martina Odložila svalit vinu na Jaroslava Lieskovana.225 Článek z 31. 1. 1997 

informoval o tom, že 29. 1. 1997 explodovala výbušnina před olomouckým justičním 

palácem, naštěstí bez zranění. V tomto článku se objevily spekulace, že výbuch mohl mít 

souvislost s některým případem tamního soudu – tedy i s případem Odložil, jelikož se 

měl 3. 2. 1997 olomoucký soud zabývat odvoláním Lieskovana. Bomba mohla teoreticky 

značit něčí nesouhlas s omilostněním Martina Odložila.226 Dne 3. 2. 1997 v Blesku vyšel 

článek informující již o druhém výbuchu v Olomouci z 2. 2. 1997. Šlo o explozi dvou 

náloží pod dvěma automobily blízko vrchního soudu v centru Olomouce, která se opět 

obešla bez zranění.227 Článek z 4. 2. 1997 přinesl zprávu, že odvolací soud 3. 2. 1997 

stvrdil rozsudek okresního soudu týkající se Lieskovana. Jeho matka Blesku sdělila: „Teď 

se obrátím na pana prezidenta a požádám jej o milost. Věřím v jeho spravedlnost.“228 

 
222 SOBOTKOVÁ, Alena. Příběh lásky a nenávisti. Blesk - Čechy. Praha: RINGIER ČR, a. s., 27. 1. 1997, 

roč. 6, č. 22, s. 1 a 7. ISSN 1210-5333. 
223 SOBOTKOVÁ, Alena. Posudky svědčící o vraždě tiše spí v soudním spise: Znalci nebyli vyslyšeni. 

Blesk - Čechy. Praha: RINGIER ČR, a. s., 27. 1. 1997, roč. 6, č. 22, s. 7. ISSN 1210-5333. 
224 RYŠLINK, Pavel. Matka druhého obviněného požádá prezidenta o milost: Kauza Odložil ještě nekončí. 

Blesk - Čechy. Praha: RINGIER ČR, a. s., 30. 1. 1997, roč. 6, č. 25, s. 1 a 2. ISSN 1210-5333. 
225 RYŠLINK, Pavel. Matka druhého obviněného požádá prezidenta o milost. Blesk - Čechy, ref. 224, s. 1 a 2. 
226 RYŠLINK, Pavel. OLOMOUC: Strach!: Exploze otřásla budovou soudu. Blesk - Čechy. Praha: 

RINGIER ČR, a. s., 31. 1. 1997, roč. 6, č. 26, s. 1. ISSN 1210-5333. 
227 (ČTK). Ve dvou osobních autech explodovala neznámá trhavina: Noční Olomoucí otřásl opět další 

výbuch. Blesk - Čechy. Praha: RINGIER ČR, a. s., 3. 2. 1997, roč. 6, č. 28, s. 1 a 5. ISSN 1210-5333. 
228 RYŠLINK, Pavel. Druhý obžalovaný v kauze Odložil: Rozsudek potvrzen! Blesk - Čechy. Praha: 

RINGIER ČR, a. s., 4. 2. 1997, roč. 6, č. 29, s. 1 a 7. ISSN 1210-5333. 
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Tohoto odvolacího jednání, které bylo posledním v případu Odložil, se zúčastnila 

i Miloslava Ševčíková.229 Článek z 6. 2. 1997 oznamoval, že 5. 2. 1997 došlo ke třetímu 

výbuchu v Olomouci – v bytě staršího pána v centru města, který v důsledku toho zemřel. 

Nebylo jasné, zda se jednalo o pachatele, nebo oběť. Pozoruhodné ovšem bylo, že mezi 

olomouckými bombovými útoky byl vždy rozestup tři dny.230 V závěru tohoto 4. období 

se v rubrice „Dopisy Blesku“ často vyjadřovali různí lidé k omilostnění Martina Odložila. 

Dne 6. 2. 1997 šlo o 2 pisatele, kteří se k milosti stavěli skepticky.231 Dne 8. 2. 1997 se 

jednalo o 3 autory dopisů. Dva z nich byli proti omilostnění, protože ho považovali 

za protekční a nespravedlivé. Jedna pisatelka naopak s milostí souhlasila, nabádala, aby 

lidé soucítili s Věrou Čáslavskou, jelikož Josef Odložil byl alkoholik, který od rodiny 

odešel.232 Dne 13. 2. 1997 bylo v této rubrice otištěno dokonce 7 vyjádření. Jedna autorka 

dopisu byla pro omilostnění, jelikož dle ní Josef Odložil rozhodně nebyl svatý. Druhá 

pisatelka se také postavila na stranu Věry Čáslavské a uvedla, že Miloslava Ševčíková 

chtěla Věru Čáslavskou zničit. V pěti vyjádřeních se objevila kritika na adresu Václava 

Havla kvůli udělené milosti – konkrétně v jednom kritickém vyjádření stálo: „Nám se 

nikomu zase nelíbí jeho postup, a to ať mluvím s kýmkoliv, ať stojíte kdekoliv – na stanici 

autobusu, v metru – zkrátka všude – všichni kritizují jeho čin.“233 

4.3 Mladá fronta DNES 

O událostech 1. období (tj. 7. 8. – 1. 10. 1993 – potyčka, smrt Josefa Odložila 

a poslední rozloučení s ním) v MF DNES vyšlo 9 článků. Článek z 20. 8. 1993 

s názvem „Olympionik Josef Odložil leží v nemocnici v kritickém stavu“ se zaobíral 

průběhem potyčky a uvedl, že „za dosud nejasných příčin došlo ke rvačce, při které byl 

J. Odložil zraněn.“234 Představil též svědectví místních, jedni říkali, že Josef Odložil byl 

pod vlivem alkoholu, druzí zase tvrdili, že na Josefa zaútočil i jeho syn Martin Odložil. 

 
229 RYŠLINK, Pavel. Druhý obžalovaný v kauze Odložil. Blesk - Čechy, ref. 228, s. 1 a 7. 
230 RYŠLINK, Pavel. OLOMOUC: Další exploze!: Smrt oběti, či strůjce teroru? Blesk - Čechy. Praha: 

RINGIER ČR, a. s., 6. 2. 1997, roč. 6, č. 31, s. 1 a 2. ISSN 1210-5333. 
231 VESELÁ, Věra a Jaroslav NOVOTNÝ. Dopisy Blesku: Ad: Milost M. Odložilovi. Blesk - Čechy. Praha: 

RINGIER ČR, a. s., 6. 2. 1997, roč. 6, č. 31, s. 12. ISSN 1210-5333. 
232 KLEINOVÁ, Marta, Pavel K. a M. Z. Dopisy Blesku: Ad: kauza Odložil. Blesk - Čechy. Praha: 

RINGIER ČR, a. s., 8. 2. 1997, roč. 6, č. 33, s. 12. ISSN 1210-5333. 
233 LEHKÁ, Ludmila, M. VALÁŠEK, J. T., Jiří BARTOŠ, K. ŠTĚPÁN, Václav FRINCL a 

DRBOHLAVOVÁ. Dopisy Blesku: Ad: Milost Odložilovi a Ad: příběh lásky a nenávisti. Blesk - Čechy. 

Praha: RINGIER ČR, a. s., 13. 2. 1997, roč. 6, č. 37, s. 10. ISSN 1210-5333. 
234 (peo). Olympionik Josef Odložil leží v nemocnici v kritickém stavu. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, 

a. s., 20. 8. 1993, roč. IV, č. 192, s. 4. ISSN 1210-1168. 
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V MF DNES na adresu Martina dodali: „Je ovšem fakt, že on sám sháněl pro svého otce 

sanitu a až do jejího příjezdu se o zraněného staral.“235 V tomto článku bylo podrobně 

vylíčeno, na jakém oddělení byl Josef Odložil po operaci hospitalizován. V článku 

ze 4. 9. 1993 se hovořilo o tom, že viník ještě nebyl policií odhalen z důvodu neustálých 

změn svědeckých výpovědí. Připouštěl též, že jedním z podezřelých byl i Martin 

Odložil.236 Dne 13. 9. 1993 vyšly k tématu 2 články. První článek s titulkem „Josef 

Odložil v pátek zemřel v Olomouci“ přinesl zprávu o úmrtí Josefa Odložila.237 Druhý 

článek se jmenoval „Čáslavská hájí svého syna: NEZNÁMÝ MUŽ OBVINIL 

MARTINA ODLOŽILA“. Obsahoval vyjádření Věry Čáslavské pro Českou tiskovou 

kancelář (dále jen „ČTK“) týkající se faxu, který zaslal do redakce ČTK neznámý člověk 

a obviňoval v něm Martina Odložila za úmrtí Josefa Odložila. Věra Čáslavská to označila 

jako útok na její osobu. Uvedla: „Nikdo, a tím méně můj syn, není v trestní věci, v níž 

probíhá vyšetřování, obviněn.“238 Zároveň prohlásila, že chce, aby byli vyslechnuti 

všichni svědci, nikoliv pouze ti, které vyslal právě autor tohoto faxu. Závěrem tohoto 

článku MF DNES zmínila, že ostatní periodika přicházela s teoriemi, že Josefovo zranění 

způsobil Martin či jeho přátelé.239 V článku ze 14. 9. 1993 se psalo o provedené pitvě 

Josefa Odložila.240 Článek z 15. 9. 1993 informoval o tom, že již došlo k obvinění 

konkrétní osoby z ublížení na zdraví. Dle informací MF DNES se jednalo o Martina 

Odložila, vyšetřovatel se k tomu ale zatím nevyjádřil. V tomto článku byla též uvedena 

zajímavá informace, že trestní stíhání muselo započít až nyní, jelikož „k trestnému stíhání 

příbuzného je ze zákona nutný souhlas poškozeného.“241 Dne 18. 9. 1993 vyšel 

v MF DNES v příloze Víkend třístránkový článek s názvem „PŘIBĚH LÁSKY skončil 

TRAGÉDIÍ“, který ihned v úvodu zmínil, že byl Martin Odložil 14. 9. 1993 obviněn 

z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Článek přinesl výpovědi svědků – 

např. diskžokeje Svatoslava Janči nebo číšnice z restaurace U Cimbury. Ta o Martinovi 

 
235 (peo). Olympionik Josef Odložil leží v nemocnici v kritickém stavu. Mladá fronta DNES, ref. 234, s. 4. 
236 (bk). Zdravotní stav Odložila je zatím stále stejný. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 4. 9. 1993, 

roč. IV, č. 205, s. 4. ISSN 1210-1168. 
237 NESG. Josef Odložil v pátek zemřel v Olomouci. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 13. 9. 1993, 

roč. IV, č. 212, s. 14. ISSN 1210-1168. 
238 NESG. Čáslavská hájí svého syna: NEZNÁMÝ MUŽ OBVINIL MARTINA ODLOŽILA. Mladá fronta 

DNES. Praha: MaFra, a. s., 13. 9. 1993, roč. IV, č. 212, s. 14. ISSN 1210-1168. 
239 NESG. Čáslavská hájí svého syna. Mladá fronta DNES, ref. 238, s. 14. 
240 (bk). Výsledky pitvy olympionika Josefa Odložila se tají. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 

14. 9. 1993, roč. IV, č. 213, s. 4. ISSN 1210-1168. 
241 (bk, wil). Podezřelý ze zabití Josefa Odložila obviněn. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 

15. 9. 1993, roč. IV, č. 214, s. 4. ISSN 1210-1168. 
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Odložilovi prohlásila toto: „Choval se jako hulvát, když si objednával. Byl to takovej 

frajírek od pohledu.“242 Číšnice ještě dodala, že Věra Čáslavská objížděla svědky. 

Dle jiných totéž činila i Eva Odložilová, která byla přesvědčena o Martinově vině. 

V článku se psalo, že vyšetřovatel Kysučan dementoval tvrzení, že Martin udeřil Josefa 

„boxerem“. Dále se v tomto článku nacházela zmínka o tom, že Věra Čáslavská s dcerou 

Radkou navštívily Josefa Odložila v nemocnici. Tento rozsáhlý článek uvedl podrobnosti 

o seznámení Věry a Josefa, o jejich svatbě, o jejich neshodách a následném rozvodu a též 

o Josefových úspěších ve sportu. Závěrem tento článek sdělil, kdy se bude konat pohřeb 

Josefa Odložila.243 Článek z 25. 9. 1993 nazvaný „Čestná salva při rozloučení s Josefem 

Odložilem“ referoval o Josefově pohřbu s vojenskými poctami a o tom, že se Věra 

Čáslavská pohřbu nezúčastnila na přání Josefovy rodiny.244 Dne 28. 9. 1993 MF DNES 

v rubrice „z dopisů“ zveřejnila dopis Jany Šipanové, která byla od 3. do 8. ročníku učitelkou 

Martina Odložila. Popřela, že by byl Martin zákeřný a že by úmyslně někomu ublížil.245 

O událostech 2. období (tj. 17. 7. – 14. 8. 1996 – okresní soud) se v MF DNES 

vyskytly 3 články. Článek z 24. 7. 1996 informoval o tom, že má být 24. 7. 1996 vynesen 

rozsudek. MF DNES dále uvedla, že byl soudní proces několikrát odročen 

kvůli neshodám soudních znalců v otázce příčiny smrti Josefa Odložila. Byl vyžádán 

další posudek od Ústavu soudního lékařství v Brně, který došel k závěru, že byla přímá 

souvislost mezi zraněním během potyčky a úmrtím Josefa. Tito brněnští znalci se 

ztotožnili se státním zástupcem ve věci navrhovaného trestu pro Martina Odložila ve výši 

3 až 8 let vězení. Martinův obhájce přitom žádal pouze o trest podmíněný. Martin Odložil 

se vyjádřil takto: „To, co se stalo, obrátilo život můj i mé rodiny. Je to obrovská tragédie, 

se kterou se nikdy nevyrovnám. Necítím se však vinen.“246 Článek z 25. 7. 1996 s titulkem 

„Šumperští soudci poslali Martina Odložila na čtyři roky do vězení“ pojednával 

o vynesení rozsudku. Ačkoliv se Martinův obhájce snažil poukázat na potíže Josefa 

Odložila s udržováním rovnováhy (kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu), předsedkyně 

 
242 PROKEŠOVÁ, Marta, Vojtěch BLAŽEK a Pavel VITOUŠ. PŘIBĚH LÁSKY skončil TRAGÉDIÍ. 

Mladá fronta DNES: Víkend. Praha: MaFra, a. s., 18. 9. 1993, roč. IV, č. 217, s. 1, 8 a 9. ISSN 1210-1168. 
243 PROKEŠOVÁ, Marta, Vojtěch BLAŽEK a Pavel VITOUŠ. PŘIBĚH LÁSKY skončil TRAGÉDIÍ. 

Mladá fronta DNES: Víkend, ref. 242, s. 1, 8 a 9. 
244 (pa). Čestná salva při rozloučení s Josefem Odložilem. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 

25. 9. 1993, roč. IV, č. 223, s. 1 a 15. ISSN 1210-1168. 
245 ŠIPANOVÁ, Jana. z dopisů: OBHAJOBA MARTINA. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 

28. 9. 1993, roč. IV, č. 225, s. 6. ISSN 1210-1168. 
246 (ger, wil). Znalci vypověděli, proč zemřel olympionik. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 

24. 7. 1996, roč. VII, č. 171, s. 17. ISSN 1210-1168. 
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senátu Okresního soudu v Šumperku toto tvrzení vyvrátila se slovy: „Lékaři potvrdili, že 

Josef Odložil byl zcela zdráv. Upadl proto, že byl udeřen s takovou silou.“247 Také 

zmínila, že se soudcům zdály některé svědecké výpovědi ve prospěch Martina Odložila 

nedůvěryhodné. Martin se proti rozsudku hned odvolal. Dle informací v tomto článku 

dostal Jaroslav Lieskovan za výtržnictví pouze trest podmíněný.248 V článku z 12. 8. 1996 

byl v rubrice „z dopisů redakci“ otištěn dopis pisatelky, která se vyjádřila k trestu 

pro Martina Odložila, který jí připadal neúměrně vysoký. Domnívala se, že Martinovi 

uškodilo také to, že se procesu nemohla zúčastnit jeho matka Věra Čáslavská.249  

O událostech 3. období (tj. 22. 11. – 20. 12. 1996 – krajský soud) byl 

v MF DNES publikován jen 1 článek, který vyšel 30. 11. 1996 a byl nazván „Martin 

Odložil s odvoláním neuspěl a musí jít za mříže“. Hovořil o potvrzení rozsudku 

Krajským soudem v Olomouci z 29. 11. 1996, proti kterému se nebylo možné odvolat. 

Martin Odložil před soudem se slzami v očích uvedl: „Po třech letech chci říct, že svého 

otce mám rád. (…) Po tom, co jsem prožil, vím, že soud nedisponuje žádným trestem, 

kterým by mě mohl potrestat.“250 Dle informací MF DNES zareagoval Martin na verdikt 

s klidem a prohlásil, že nebude žádat prezidenta Havla o udělení milosti. Soudního 

procesu se poprvé zúčastnila i Věra Čáslavská. V článku bylo zmíněno, že Martin Odložil 

mluvil po skončení stání na chodbě s Evou Odložilovou. Dle jejích slov nešlo 

o usmiřování, ale o vysvětlení určitých záležitostí. Obhájce Jiří Teryngel se k verdiktu 

vyjádřil takto: „Rozsudek je hrubě nespravedlivý. Podám ústavní stížnost, neboť jsme 

nemohli klást otázky revizním znalcům.“251 

O událostech 4. období (tj. 17. 1. – 14. 2. 1997 – prezidentská milost) bylo 

v MF DNES zveřejněno 20 článků. Dne 25. 1. 1997 vyšly k tématu 3 články. První 

z nich s názvem „Martin Odložil dostal milost od prezidenta“ informoval o tom, že 

prezident Havel omilostnil 24. 1. 1997 Martina Odložila. Dle prezidentova mluvčího 

Ladislava Špačka nebude prezident tento krok zdůvodňovat, jelikož je to jeho právo. 

 
247 WILKOVÁ, Scarlett. Šumperští soudci poslali Martina Odložila na čtyři roky do vězení. Mladá fronta 

DNES. Praha: MaFra, a. s., 25. 7. 1996, roč. VII, č. 172, s. 3. ISSN 1210-1168. 
248 WILKOVÁ, Scarlett. Šumperští soudci poslali Martina Odložila na čtyři roky do vězení. Mladá fronta 

DNES, ref. 247, s. 3. 
249 KLASNOVÁ, Jana. z dopisů redakci: PŘÍLIŠ VELKÝ TREST PRO MARTINA ODLOŽILA. Mladá 

fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 12. 8. 1996, roč. VII, č. 187, s. 6. ISSN 1210-1168. 
250 ŠVERDÍK, Michal. Martin Odložil s odvoláním neuspěl a musí jít za mříže. Mladá fronta DNES. Praha: 

MaFra, a. s., 30. 11. 1996, roč. VII, č. 281, s. 21. ISSN 1210-1168. 
251 ŠVERDÍK, Michal. Martin Odložil s odvoláním neuspěl a musí jít za mříže. Mladá fronta DNES, ref. 250, s. 21. 
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Mluvčí dodal: „Ústava zaručuje prezidentovi právo udělit milost komukoli.“252 Druhý 

článek představil stanovisko Lenky Procházkové ze spolku Šalamoun: „Prezident vlastně 

zachránil dva lidi, protože Martinova maminka je ve velice špatném psychickém 

stavu.“253 Spolek Šalamoun se angažoval ve shromažďování podpisů pro omilostnění 

Martina Odložila, mezi signatáři byli například Karel Schwarzenberg, Emil Zátopek a 

Pavel Dostál. Miloslava Ševčíková se ovšem k milosti vyjádřila takto: „Jsem zničená 

z toho, že prezident udělí milost vrahovi. Byla to sprostá vražda. Budu se všemožně 

domáhat toho, aby se prokázalo, že je vrah.“254 Závěrem bylo v tomto článku uvedeno, 

že je Věra Čáslavská údajně na léčbě v Psychiatrickém centru v Bohnicích.255 Ve třetím 

článku stejného data komentátor MF DNES podotkl, že nevidí důvod pro udělení milosti 

Martinu Odložilovi, a prohlásil: „Jde o banální případ zabití, pachatel je duševně zdráv, 

v plné síle a pravomocně odsouzen k nijak neobvykle vysokému trestu.“256 V článku 

z 28. 1. 1997 s titulkem „Havel omilostnil Odložila zřejmě i kvůli nemoci Čáslavské“ 

bylo psáno, že prezident omilostnil Martina Odložila jednak kvůli pochybení soudu, ale 

také spíše proto, aby pomohl své přítelkyni Věře Čáslavské od psychického tlaku, což 

potvrdil i jeden z pracovníků Hradu. Prezidentův mluvčí Ladislav Špaček to ovšem 

popřel se slovy: „Takové případy u prezidentových milostí nehrají žádnou roli.“257 

Martinův obhájce Teryngel k prezidentovu rozhodnutí uvedl: „Domnívám se, že ho 

k tomu vedla jednak naše stížnost ohledně procesních nedostatků a jednak vážný stav 

Věry Čáslavské.“258 Doplnil, že nikdo z rodiny Věry Čáslavské nepoprosil prezidenta 

o milost. John Bok, předseda spolku Šalamoun, upřesnil, že spolek požádal o omilostnění 

z důvodu, že Martina nepokládal za zločince a chtěl mu umožnit dokončení studia 

na vysoké škole. Příbuzní Josefa Odložila byli milostí rozhořčeni, Miloslava Ševčíková 

poslala prezidentovi otevřený dopis kritického ladění.259 I v MF DNES bylo populární 

vyjadřování lidí v rubrice „z dopisů redakci“. Dne 28. 1. 1997 šlo o pisatele, který byl 

 
252 (rep). Martin Odložil dostal milost od prezidenta. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 25. 1. 1997, 

roč. VIII, č. 21, s. 1. ISSN 1210-1168. 
253 (rep). Čáslavská je kvůli odsouzení syna ve špatném nervovém stavu. Mladá fronta DNES. Praha: 

MaFra, a. s., 25. 1. 1997, roč. VIII, č. 21, s. 3. ISSN 1210-1168. 
254 (rep). Čáslavská je kvůli odsouzení syna ve špatném nervovém stavu. Mladá fronta DNES, ref. 253, s. 3. 
255 (rep). Čáslavská je kvůli odsouzení syna ve špatném nervovém stavu. Mladá fronta DNES, ref. 253, s. 3. 
256 SCHMARCZ, Martin. Všechny prezidentovy milosti. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 

25. 1. 1997, roč. VIII, č. 21, s. 12. ISSN 1210-1168. 
257 (rep). Havel omilostnil Odložila zřejmě i kvůli nemoci Čáslavské. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, 

a. s., 28. 1. 1997, roč. VIII, č. 23, s. 3. ISSN 1210-1168. 
258 (rep). Havel omilostnil Odložila zřejmě i kvůli nemoci Čáslavské. Mladá fronta DNES, ref. 257, s. 3. 
259 (rep). Havel omilostnil Odložila zřejmě i kvůli nemoci Čáslavské. Mladá fronta DNES, ref. 257, s. 3. 
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proti milosti, otcovraždu považoval za nejzávažnější zločin a upozornil také na protekci 

Věry Čáslavské u prezidenta. To vše shrnul slovy: „Je to plivnutí do tváře soudcům a 

všem slušným lidem této země.“260 Dne 29. 1. 1997 byly v této rubrice otištěny 

3 příspěvky – jeden s milostí souhlasil (poukazoval na pochybení soudů) a dva 

nesouhlasili, dle jejich slov šlo o „udělení milosti z protekce otcovrahovi“.261 Ve stejné 

rubrice dne 30. 1. 1997 sdělili svůj názor 2 pisatelé. Oba milost kritizovali a podivovali 

se nad tím, že o ni požádali zrovna členové Charty 77, bývalí olympionici a biskup Václav 

Malý.262 Článek z 31. 1. 1997 pojednával o explozi u vchodu do budovy olomouckého 

okresního soudu, ke které došlo 29. 1. 1997 večer. Nikdo nebyl zraněn. Policie se 

nevyjádřila k tomu, zda byl výbuch směřován proti soudcům.263 Dne 1. 2. 1997 byl 

otištěn článek redaktora MF DNES Jana Lipolda, který se neztotožňoval s názorem 

většiny lidí o protekčnosti milosti pro Martina Odložila. Novinář se domníval, že si 

prezident musí stát za svým názorem, i kdyby se veřejnosti zdálo, že vyšel vstříc 

žadatelům o milost, kteří jsou jeho známými. Dle slov redaktora nevypadalo, že by 

v případu Odložila prezident zneužil svého práva na udělení milosti.264 Téhož dne 

1. 2. 1997 bylo v rubrice „z dopisů redakci“ publikováno vyjádření pisatele, který 

považoval milost za spravedlivou, jelikož si ji Věra Čáslavská za svůj mimořádný přínos 

státu zasloužila.265 V článku ze 3. 2. 1997 byla zprostředkována reakce Václava Havla 

ohledně kritiky na jeho osobu za udělenou milost pro Martina Odložila: „Já jsem se 

rozhodl po důkladné a odpovědné úvaze. Věděl jsem, že sklidím nevoli, ale při tomto 

rozhodování nemohu přihlížet k předpokládaným reakcím komentátorů v novinách, nebo 

dokonce pouličních anket…“266 Dne 4. 2. 1997 vyšly k tématu v MF DNES 3 články. 

První článek obsahoval pouze stručnou zmínku, že ministr Josef Lux nesouhlasil 

 
260 KOUDELKA, Josef. z dopisů redakci: PREZIDENTOVA MILOST ODLOŽILOVI ZKLAMÁNÍM. 

Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 28. 1. 1997, roč. VIII, č. 23, s. 13. ISSN 1210-1168. 
261 KRYCHNOVOVÁ, Marie, Karla ŘÁPKOVÁ a Iva JANOUŠKOVÁ. z dopisů redakci: 

SPRAVEDLIVÁ MILOST, PREZIDENT ZKLAMAL a VÝHODY PRO VYVOLENÉ. Mladá fronta 

DNES. Praha: MaFra, a. s., 29. 1. 1997, roč. VIII, č. 24, s. 13. ISSN 1210-1168. 
262 BUBICKÝ, Jan a Libor MEJSTŘÍK. z dopisů redakci: FALEŠNÉ VÍTĚZSTVÍ PRAVDY A LÁSKY a 

SMRT OTCE JE HRŮZA. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 30. 1. 1997, roč. VIII, č. 25, s. 13. 

ISSN 1210-1168. 
263 ŠVERDÍK, Michal. Před olomouckým soudem vybuchla bomba. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, 

a. s., 31. 1. 1997, roč. VIII, č. 26, s. 1 a 3. ISSN 1210-1168. 
264 LIPOLD, Jan. I prezidentovi známí mají právo na milost. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 

1. 2. 1997, roč. VIII, č. 27, s. 12. ISSN 1210-1168. 
265 ŠMERK, Jiří. z dopisů redakci: SPRÁVNÁ MILOST. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 

1. 2. 1997, roč. VIII, č. 27, s. 13. ISSN 1210-1168. 
266 (rep). Prezident odmítá kritiku za milost. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 3. 2. 1997, roč. VIII, 

č. 28, s. 2. ISSN 1210-1168. 
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s omilostněním Martina Odložila.267 Druhý z článků informoval o již druhém výbuchu 

v Olomouci (tentokrát blízko vrchního soudu a ředitelství policie) z 2. 2. 1997. Šlo o dvě 

nálože pod dvěma auty. Nedošlo k žádnému zranění.268 Třetí článek uvedl, že 3. 2. 1997 

neuspěl Jaroslav Lieskovan se svým odvoláním u olomouckého soudu, byl tak tedy 

potvrzen jeho podmíněný tříměsíční trest vězení za výtržnictví. Lieskovanova matka 

údajně hodlá poprosit prezidenta o milost.269 V článku ze 6. 2. 1997 byl oznámen další 

výbuch – tentokrát z 5. 2. 1997 v bytě v centru Olomouce, během něhož zemřel 

pětasedmdesátiletý muž. Šlo o již čtvrtý270 olomoucký výbuch za poslední týden. 

Rozestupy mezi bombovými útoky byly vždy tři dny.271 Článek z 8. 2. 1997 potvrdil 

souvislost mezi posledními třemi bombovými útoky, policisté se ovšem domnívali, že 

s nimi souvisela i první exploze.272 Dne 11. 2. 1997 se v rubrice „z dopisů redakci“ 

vyjádřil pisatel, který s milostí souhlasil a zmínil špatné fungování soudů, které dokazovaly 

i časté prezidentovy milosti.273 Článek z 13. 2. 1997 pojednával o tom, že prezident Havel 

omilostnil Lieskovana. Důvody tohoto rozhodnutí prezident opět neokomentoval.274 

4.4 Rudé právo/Právo 

O událostech 1. období (tj. 7. 8. – 1. 10. 1993 – potyčka, smrt Josefa Odložila 

a poslední rozloučení s ním) se v Rudém právu vyskytlo 15 článků. V článku 

z 19. 8. 1993 s názvem „J. Odložil zraněn, je v kritickém stavu: Policie vyšetřuje, zda 

byl obětí útoku“ bylo zranění Josefa Odložila způsobené potyčkou popsáno takto: 

„Za dosud neobjasněných okolností utrpěl vážné poranění hlavy, v jehož důsledku krvácí 

do mozku.“275 V článku byla zmíněna i Josefova operace a oddělení, kde byl 

 
267 (ČTK). Havlova milost se ministrovi nezamlouvá. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 4. 2. 1997, 
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268 (dík). Před soudem v Olomouci explodoval tritol. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. s., 4. 2. 1997, 
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269 ŠVERDÍK, Michal. Soud potvrdil trest pro známého Martina Odložila. Mladá fronta DNES. Praha: 

MaFra, a. s., 4. 2. 1997, roč. VIII, č. 29, s. 21. ISSN 1210-1168. 
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271 ŠVERDÍK, Michal. V pořadí čtvrtá exploze v Olomouci usmrtila důchodce. Mladá fronta DNES. Praha: 

MaFra, a. s., 6. 2. 1997, roč. VIII, č. 31, s. 1 a 4. ISSN 1210-1168. 
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MaFra, a. s., 8. 2. 1997, roč. VIII, č. 33, s. 1 a 4. ISSN 1210-1168. 
273 TRÉDL, Jan. z dopisů redakci: PREZIDENT HAVEL NEDŮVĚŘUJE SOUDŮM? Mladá fronta 

DNES. Praha: MaFra, a. s., 11. 2. 1997, roč. VIII, č. 35, s. 13. ISSN 1210-1168. 
274 (mar, mkl). Lieskovan dostal milost, Havel opět neuvedl důvody. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, 

a. s., 13. 2. 1997, roč. VIII, č. 37, s. 3. ISSN 1210-1168. 
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útoku. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 19. 8. 1993, roč. 3, č. 191, s. 1 a 2. ISSN 0032-6569. 
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hospitalizován. Dle informací v článku bylo policií vyšetřováno, jestli se jednalo 

o nešťastnou náhodu, nebo na Josefa Odložila někdo zaútočil. Článek též přinesl 

svědectví štamgastů, kteří Rudému právu řekli, že byl Josef velmi opilý a že po vesnici 

kolovaly zvěsti, že Martin Odložil svého otce udeřil. Věra Čáslavská údajně nechtěla 

událost v médiích komentovat.276 V článku z 20. 8. 1993 vysvětlil kamarád Martina 

Odložila, který se též účastnil diskotéky, že v restauraci nefungoval telefon, proto Martin 

rozbil okénko u Josefova auta, aby mohli dojet pro pomoc. Klíče od auta poté údajně 

nalezli v Josefově kapse. Ovšem mezitím již pro sanitku dojel šéf restaurace.277 Článek 

z 23. 8. 1993 hovořil o tom, že v případu ještě nedošlo k obvinění konkrétní osoby, 

protože nebylo lehké získat svědky z diskotéky. Zároveň článek prezentoval domněnku 

policie, že Josefu Odložilovi „(…) k té zemi někdo pomohl.“278 Dne 24. 8. 1993 vyšel 

v Rudém právu dlouhý rozhovor s Josefovou manželkou Evou Odložilovou, která 

prohlásila: „Jsem přesvědčena, že se můj manžel stal obětí sprostého a brutálního útoku, 

jehož iniciátorem a hlavním aktérem byl jeho vlastní devatenáctiletý syn Martin.“279 

Podotkla, že Martin Josefovi „objel celé auto nějakou mincí a vykopl boční sklo 

u řidiče.“280 Mluvila též o jedné svědecké výpovědi, podle které Martin zraněného Josefa 

předtím, než přijela sanitka, zvedl z lehu do sedu, něco zakřičel a posléze ho opět pustil 

na zem. Dle slov Odložilové Věra Čáslavská několik let přihlížela tomu, jak Martin 

nenáviděl svého otce, celou věc zlehčovala, dělala z Josefa alkoholika a ovlivňovala 

svědky.281 V článku z 31. 8. 1993 bylo uvedeno, že průběh a rychlost vyšetřování 

záležely na dodání znaleckých posudků, které ovšem vyšetřovatelé ještě neobdrželi.282 

Dne 13. 9. 1993 byly k tématu zveřejněny 2 články. První z nich s názvem „J. Odložil 

podlehl zranění“ informoval o Josefově smrti.283 Druhý článek se věnoval tomu, jak se 

Věra Čáslavská ohradila proti faxovanému sdělení zaslanému ČTK neznámou osobou, 

 
276 KÉZR, Martin a Jiří RŮŽIČKA. J. Odložil zraněn, je v kritickém stavu. Rudé právo, ref. 275, s. 1 a 2. 
277 (pst, jr)). Stav J. Odložila se nezlepšil. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 20. 8. 1993, 

roč. 3, č. 192, s. 3. ISSN 0032-6569. 
278 (mhr). Odložilovi k zemi někdo pomohl: řekl RP šéf šumperských policejních vyšetřovatelů. Rudé 

právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 23. 8. 1993, roč. 3, č. 194, s. 2. ISSN 0032-6569. 
279 HRADIL, Miloslav. Podle E. Odložilové je její manžel obětí brutálního útoku vlastního syna. Rudé 

právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 24. 8. 1993, roč. 3, č. 195, s. 2. ISSN 0032-6569. 
280 HRADIL, Miloslav. Podle E. Odložilové je její manžel obětí brutálního útoku vlastního syna. Rudé 

právo, ref. 279, s. 2. 
281 HRADIL, Miloslav. Podle E. Odložilové je její manžel obětí brutálního útoku vlastního syna. Rudé 

právo, ref. 279, s. 2. 
282 (mhr). J. Odložil už 24 dnů leží v bezvědomí. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

31. 8. 1993, roč. 3, č. 201, s. 3. ISSN 0032-6569. 
283 (mhr s použitím ČTK). J. Odložil podlehl zranění. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

13. 9. 1993, roč. 3, č. 212, s. 1 a 2. ISSN 0032-6569. 
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ve kterém byl obviňován Martin. Věra prohlásila, že by ráda vystoupila jako svědkyně a 

závěrem dodala: „Apeluji na etiku sdělovacích prostředků, aby nepodléhaly 

promyšleným, zlým a unfair záměrům anonymního informátora, jehož cíl je jednoznačný: 

psychicky a společensky zničit mne a celou moji rodinu.“284 Článek ze 14. 9. 1993 

pojednával o provedené soudní pitvě Josefa Odložila.285 Článek z 15. 9. 1993 oznámil, že 

byl Martin Odložil obviněn z trestného činu ublížení na zdraví a že se v jeho případě trest 

odnětí svobody pohyboval v rozmezí 3 až 8 let. V závěru tohoto článku vyšetřovatel 

Kysučan striktně popřel výrok Věry Čáslavské, že by bylo vyšetřování vedeno 

jednostranně.286 Článek z 16. 9. 1993 přinesl informaci o termínu konání Josefova 

pohřbu.287 Tématem článku z 20. 9. 1993 byl Josefův ztracený kufřík z jeho auta, kterým 

po potyčce jezdil Martin Odložil se svými přáteli. Kufřík údajně obsahoval kromě 

materiálů týkajících se dopingu také dokumenty ohledně neuzavřeného majetkoprávního 

vypořádání s Věrou Čáslavskou a Josefova soudního sporu s Jiřím Křižanem.288 V článku 

z 25. 9. 1993 byl popsán průběh pohřbu Josefa Odložila.289  

O událostech 2. období (tj. 17. 7. – 14. 8. 1996 – okresní soud) byly v Právu 

publikovány 3 články. V článku z 24. 7. 1996 byly uvedeny návrhy trestů státního 

zástupce pro Martina Odložila (trest odnětí svobody 3 až 8 let ve věznici s ostrahou) a 

pro Jaroslava Lieskovana (přiměřený podmíněný trest odnětí svobody). Státní zástupce 

prohlásil, že byla dokázána příčinnost mezi úderem vedeným Martinem a smrtí Josefa 

Odložila. Dále zmínil přiznání Lieskovana k tomu, že Josefa párkrát uhodil. Tento článek 

také informoval o tom, že ani Martin Odložil, ani Lieskovan nepociťovali vinu a že jejich 

obhájci požádali o to, aby byli zproštěni obžaloby. Martinův obhájce Teryngel hodnotil 

Martinův čin jako nutnou obranu a dodal: „Není možné prokázat ani úmysl, ani 

nedbalost.“290 Článek z 25. 7. 1996 s názvem „Odložil dostal čtyři roky za zabití svého 
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otce“ pojednával o vynesení rozsudku. Předsedkyně senátu Okresního soudu v Šumperku 

se vyjádřila ke zdravotnímu stavu Josefa Odložila (a jeho údajnému špatnému udržování 

rovnováhy) takto: „Ze zdravotní dokumentace vyplývá, že netrpěl žádným poškozením, 

které by samo o sobě mělo za následek, že by nějak padal či vrávoral.“291 V tomto článku 

byl také přesněji specifikován trest pro Lieskovana, který byl „odsouzen za výtržnictví 

k trestu odnětí svobody na tři měsíce se zkušebním odkladem v délce jednoho roku.“292 

Obhájce Teryngel se proti rozsudku odvolal přímo na místě. Státní zástupce s obhájcem 

Lieskovana tak ihned neučinili, ponechali si lhůtu na odvolání stanovenou zákonem.293 

Článek z 26. 7. 1996 s titulkem „Čáslavská mlčí“ přinesl informaci, že Věra Čáslavská 

nekomentovala odsouzení jejího syna, jelikož se nacházela na OH v Atlantě.294 

O událostech 3. období (tj. 22. 11. – 20. 12. 1996 – krajský soud) bylo v Právu 

zveřejněno 9 článků. Článek z 27. 11. 1996 s názvem „Antická tragédie před 

krajským soudem“ napsala Lenka Procházková, spoluzakladatelka spolku Šalamoun. 

Zmínila, že se 29. 11. 1996 uskuteční odvolací řízení u Krajského soudu v Ostravě – 

pobočka Olomouc. Apelovala na soudce, aby na každého obžalovaného nepohlíželi 

automaticky jako na zločince. Uvedla, že byl případ „od počátku mediálně zneužíván a 

povrchně skandalizován.“295  Poukázala na to, že situace byla velmi náročná i pro Věru 

Čáslavskou, proto by k ní měli novináři přistupovat ohleduplněji. Dle slov Procházkové 

se nikdo nezabýval tím, co pociťoval Martin Odložil, který prohlásil: „Cítil jsem, že to 

bolí, že bolí, když si o mně někdo myslí, že jsem zabil, že jsem chtěl zabít, že jsem o tom 

uvažoval…“296 Článek z 30. 11. 1996 s titulkem „Krajský soud potvrdil trest 

M. Odložilovi za zabití otce“ informoval o potvrzení rozsudku krajským soudem, 

proti kterému se již nešlo odvolat. Martinův obhájce Teryngel sdělil, že se chystá podat 

stížnost k Ústavnímu soudu, jelikož „bylo porušeno právo na spravedlivý proces.“297 

Teryngel v závěru článku dodal: „V krajním případě požádám o milost prezidenta.“298 
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Dne 17. 12. 1996 vyšly k tématu 4 články. První z nich přinesl prohlášení Lenky 

Procházkové ohledně toho, že členové spolku Šalamoun požádali prezidenta Havla 

o zmírnění trestu pro Martina Odložila, jelikož se soud dopustil procesních chyb a 

zároveň nedokázal, že by ze strany Martina šlo o úmyslný trestný čin. Dle slov 

Procházkové obdržel Havel obdobných žádostí ještě zhruba pět.299 Zbylé tři články 

z tohoto data měly stejné téma. Přinesly zprávu, že 19. 12. 1996 bude na plénu zvolen 

nový předseda ČOV, který ve funkci nahradí Věru Čáslavskou, která se jakožto členka 

MOV o post předsedkyně ČOV již znovu neuchází.300 Věra Čáslavská byla údajně 

doposud jediným profesionálním sportovcem ve funkci předsedy ČOV.301 Článek sdělil, 

že kromě předsedy ČOV budou zvoleni i tři místopředsedové a výkonný výbor.302 

V článku z 18. 12. 1996 se hovořilo o tom, že tentýž den (18. 12. 1996) dojde k vyhlášení 

Sportovce roku, ankety Klubu sportovních novinářů. Článek zmínil, že Věra Čáslavská 

je nejúspěšnější sportovkyní v historii této ankety, jelikož ji vyhrála čtyřikrát.303 Článek 

z 20. 12. 1996 představil nově zvoleného předsedu ČOV – Milana Jiráska. Věra 

Čáslavská se údajně pléna nezúčastnila, jelikož byla hospitalizována. V závěru tohoto 

článku stálo: „Nový předseda a tři místopředsedové spolu s Čáslavskou jsou současně 

členy nového devatenáctičlenného výkonného výboru ČOV.“304 

O událostech 4. období (tj. 17. 1. – 14. 2. 1997 – prezidentská milost) v Právu 

vyšlo 23 článků. V článku ze 17. 1. 1997 s názvem „Nikoliv antické, ale partnerské 

drama“ uvedla autorka Neumannová, že žadatelé o omilostnění Martina Odložila „se 

dopouštějí povyšování emocí nad právo a zločinu na rovnosti před zákonem všech občanů 

státu.“305 Domnívala se, že by Martin měl nést za svůj čin odpovědnost. Neumannová 

 
299 NESG. Spolek Šalamoun žádá o zmírnění Odložilova trestu. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 

a. s., 17. 12. 1996, roč. 6, č. 295, s. 3. ISSN 1211-2119. 
300 PRCHAL, Jaroslav. PLÉNUM ZVOLÍ NEJVYŠŠÍHO PŘEDSTAVITELE ČESKÉHO 

OLYMPIJSKÉHO VÝBORU: Kdo ve čtvrtek vystřídá Věru Čáslavskou. Právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, a. s., 17. 12. 1996, roč. 6, č. 295, s. 22. ISSN 1211-2119. 
301 (al). PLÉNUM ZVOLÍ NEJVYŠŠÍHO PŘEDSTAVITELE ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU: 

Nastoupí jedenáctý předseda. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 17. 12. 1996, roč. 6, č. 295, 

s. 22. ISSN 1211-2119. 
302 PRCHAL, Jaroslav. PLÉNUM ZVOLÍ NEJVYŠŠÍHO PŘEDSTAVITELE ČESKÉHO 

OLYMPIJSKÉHO VÝBORU: Volit se bude dvoukolově. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

17. 12. 1996, roč. 6, č. 295, s. 22. ISSN 1211-2119. 
303 (kft). Dnes večer vyhlásí Sportovce roku. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 18. 12. 1996, 

roč. 6, č. 296, s. 19. ISSN 1211-2119. 
304 PRCHAL, Jaroslav. Jirásek vystřídal v čele ČOV Čáslavskou: Místopředsedy Českého olympijského 

výboru se stali Dvořák, Bauer a Dovalil. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 20. 12. 1996, roč. 6, 

č. 298, s. 20. ISSN 1211-2119. 
305 NEUMANNOVÁ, Šárka. Nikoliv antické, ale partnerské drama. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 

a. s., 17. 1. 1997, roč. 7, č. 14, s. 14. ISSN 1211-2119. 
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v tomto článku reagovala na článek Procházkové s titulkem „Antická tragédie 

před krajským soudem“, který byl v Právu otištěn 27. 1. 1996. Dle Neumannové by se 

„okoralosti mysli a okoralosti srdce“306 měli zbavit rodiče, nikoliv orgány činné 

v trestním řízení, jak napsala Procházková. Neumannová zmínila, že v této kauze šlo 

především o problém dítěte rozvedených rodičů – byl tedy vinný jak Josef Odložil, tak 

hlavně Věra Čáslavská. Podle informací v tomto článku požádalo prezidenta Havla 

o Martinovo omilostnění 89 osob. Závěrem článku Neumannová upozornila, že by 

případná milost mohla být kvůli přátelství prezidenta s Věrou Čáslavskou chápána 

jako protekční.307 Na článek Neumannové zareagovala 18. 1. 1997 svým příspěvkem 

v rubrice „OHLAS NA ČLÁNEK“ Josefova sestra Miloslava Ševčíková, v němž 

představila zcela totožný názor s její knihou „Prostě, zabil jsem svého otce“. Kritizovala 

Věru Čáslavskou za to, že poštvávala Martina proti jeho otci a zakazovala jim se stýkat. 

Ševčíková také uvedla svou verzi průběhu potyčky mezi Josefem a Martinem.308 

V příloze Salon v článku z 23. 1. 1997 s titulkem „Žena na kladině“ popsala 

Procházková svou návštěvu Věry Čáslavské na psychiatrii v Bohnicích. Ač v textu 

nebylo ani jednou přímo zmíněno Věřino jméno, bylo jasné, že článek pojednával o ní. 

Podle Procházkové Věra během jejich rozhovoru skoro nereagovala, blouznila a 

prohlásila, že se bojí sama sebe. Procházková uvedla, že pokud Věře nepomohou léky, 

bude se muset přistoupit k léčbě elektrošoky.309 Dne 25. 1. 1997 vyšly k tématu 2 články. 

První z nich nazvaný „Havel omilostnil syna V. Čáslavské“ informoval o tom, že byla 

Martinu Odložilovi 24. 1. 1997 udělena prezidentská milost. Dle prezidentova mluvčího 

Ladislava Špačka není hlava státu povinna milost zdůvodnit. Deník Právo spekuloval, že 

byl Martin omilostněn kvůli špatnému psychickému stavu jeho matky. O milost zažádal 

spolek Šalamoun. Jeho členka Procházková sdělila: „Obžaloba neměla jediný důkaz, že 

šlo o úmyslné zabití.“310 Žádost podepsala také řada olympioniků, signatářů Charty 77 a 

umělců. Deník Právo také konstatoval, že Martin Odložil „nebyl ve vazbě a ani 

nenastoupil do výkonu trestu, protože mu nebylo doručeno pravomocné rozhodnutí 

 
306 NEUMANNOVÁ, Šárka. Nikoliv antické, ale partnerské drama. Právo, ref. 305, s. 14. 
307 NEUMANNOVÁ, Šárka. Nikoliv antické, ale partnerské drama. Právo, ref. 305, s. 14. 
308 ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. OHLAS NA ČLÁNEK: Spravedlnost pro všechny. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, a. s., 18. 1. 1997, roč. 7, č. 15, s. 4. ISSN 1211-2119. 
309 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Žena na kladině. Právo: nezávislé noviny: Salon. Praha: Borgis, a. s., 

23. 1. 1997, roč. 7, č. 19, s. 2 a 3. ISSN 1211-2119. 
310 GÖTZOVÁ, Jitka. Havel omilostnil syna V. Čáslavské. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

25. 1. 1997, roč. 7, č. 21, s. 1 a 2. ISSN 1211-2119. 
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soudu.“311 Ve druhém článku stejného data napsal redaktor Práva Tomáš Rychlý, že je 

milost pro Martina Odložila kontroverzní. Neviděl žádný důvod pro její udělení, 

pochopitelným argumentem mohla být snad jedině pomoc Věře Čáslavské. Redaktor 

uvedl, že kdyby prezident tuto milost zdůvodnil, nemusely by se šířit spekulace o její 

protekčnosti.312 Dne 27. 1. 1997 byly k tématu zveřejněny 2 články. První z nich hovořil 

o tom, že Miloslava Ševčíková a Marie Jakubíková (sestry Josefa Odložila) s milostí 

striktně nesouhlasily, proto poslaly prezidentovi otevřené dopisy. V dopise Jakubíkové 

stálo: „Povzbudil jste mládež tohoto státu – pravda alespoň tu část, za kterými stojí známí 

populární rodiče – že v našem státě se konstituuje vrstva nedotknutelných, kteří mají 

vždycky pravdu, i když ji zrovna nemají.“313 Autorem druhého článku stejného data byl 

poslanec Sněmovny za Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD) Pavel Dostál, 

který uvedl, že Martin Odložil i jeho matka si zažili muka. Dodal: „Proto je pravda, že 

Havlova milost pro Martina Odložila byla také milostí pro Věru Čáslavskou. Pokud ne 

dokonce především. Zaslouží si to.“314 Dne 28. 1. 1997 vyšly k tématu opět 2 články. 

V prvním z nich bylo představeno stanovisko ministerstva spravedlnosti: „Ministerstvo 

spravedlnosti postoupilo prezidentovi Václavu Havlovi žádost o milost pro Martina 

Odložila bez jakéhokoliv návrhu, jak má prezident rozhodnout.“315 Ve druhém článku 

redaktor Práva Tomáš Rychlý napsal: „Martin Odložil – pokud je známo – dostal milost 

ničím nepodmíněnou. Přestože svým jednáním způsobil nejvážnější možný následek – 

smrt člověka, svého otce.“316 Článek z 30. 1. 1997 hovořil o tom, že matka Lieskovana 

chce Havla poprosit o milost pro svého syna. Procházková k tomu doplnila, že spolek 

Šalamoun o omilostnění Lieskovana nepožádal.317 Článek z 31. 1. 1997 informoval 

o explozi bomby z 29. 1. 1997 před vstupem do Okresního soudu v Olomouci, která se 

obešla bez zranění. Škoda byla vyčíslena na 120 000 Kč. Předsedkyně tohoto soudu 
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k výbuchu uvedla: „Osobně nepochybuji, že souvisí s činností soudu.“318 V článku 

z 1. 2. 1997 byla otištěna podpora pro pozůstalé Josefa Odložila, kterou projevilo 

Sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů. To apelovalo na prezidenta, aby 

nezneužíval práva na udělení milosti pro své známé. Dle názoru sdružení „předcházelo 

incidentu (…) dlouhodobé popouzení syna proti vlastnímu otci.“319 Dne 3. 2. 1997 byly 

k tématu publikovány 3 články. První z nich hovořil o tom, že 2. 2. 1997 v noci došlo 

k výbuchu dvou náloží trhaviny pod dvěma automobily blízko Vrchního soudu. Nikdo 

nebyl zraněn. Zdroj z olomouckého policejního ředitelství k výbuchům z posledních dní 

uvedl: „Spojení mezi oběma explozemi je však nanejvýš pravděpodobné.“320 Ve druhém 

článku se vyjádřil prezident Havel, že v případě milosti pro Martina Odložila šlo 

o „skutečně zodpovědné rozhodování na základě znalosti věci“.321 Ve třetím článku 

stejného data byl otištěn dopis spisovatelky a signatářky Charty 77 Evy Kantůrkové, 

ve kterém vyslovila soucit s vdovou Evou Odložilovou. V dopise zaznělo: „Píšu Vám 

proto, že vznikl dojem, jako by signatáři Charty 77 houfně hájili milost pro Martina 

Odložila. Není to pravda, sama vím o lidech hluboce lidských a mravných, kteří petici 

prezidentovi nepodepsali.“322 Dne 4. 2. 1997 vyšly k tématu 4 články. První krátký 

článek přinesl zprávu o tom, že se místopředseda vlády Josef Lux neztotožňoval 

s prezidentskou milostí pro Martina Odložila.323 Ve druhém článku komisař olomoucké 

kriminální policie uvedl, že v případě prvního výbuchu před okresním soudem „nešlo 

o podomácku vyrobenou trhavinu.“324 Třetí článek informoval o tom, že 3. 2. 1997 

Krajský soud v Olomouci nevyhověl odvolání Lieskovana proti jeho tříměsíčnímu 

podmíněnému trestu za výtržnictví. Lieskovan tvrdil, že šlo v jeho případě o sebeobranu 

a zmínil, že když byl omilostněn Martin Odložil, měl by být i on. Na to krajský soud 

zareagoval tak, že „nemůže přihlížet k této milosti, nýbrž k tomu, co je uvedeno v soudním 
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spise.“325 Matka Lieskovana řekla, že požádá Havla o milost.326 Ve čtvrtém článku 

stejného data sdělila Ševčíková Právu, že si budou stěžovat u ministryně spravedlnosti 

kvůli nedodržení zákona a budou požadovat nové soudní líčení. Ševčíková závěrem 

dodala: „Celý soudní proces probíhal podle předem vykonstruovaného scénáře, o čemž 

svědčí mj. to, že lékaři nám zakázali fotit mého bratra, když ležel v bezvědomí 

v olomoucké nemocnici.“327 Článek ze 6. 2. 1997 pojednával o tom, že 5. 2. 1997 

kolem poledne došlo k explozi trhaviny v kuchyni v olomouckém bytě, která zapříčinila 

úmrtí pětasedmdesátiletého muže. Šlo o čtvrtý328 olomoucký bombový útok za poslední 

týden. Manželka zesnulého na policii vypověděla, že „měl v poslední době podivuhodné 

kontakty se zahraničím.“329 V článku z 12. 2. 1997 se objevila informace, že prezident 

bez udání důvodu omilostnil Lieskovana.330 

4.5 Sport 

O událostech 1. období (tj. 7. 8. – 1. 10. 1993 – potyčka, smrt Josefa Odložila 

a poslední rozloučení s ním) byly ve Sportu publikovány pouze 2 články. V článku 

z 13. 9. 1993 s názvem „Zemřel JOSEF ODLOŽIL“ byla zveřejněna smutná zpráva 

o úmrtí československého reprezentanta v atletice Josefa Odložila.331 Článek 

z 16. 9. 1993 s titulkem „Vyšetřování Policií ČR v Šumperku pokračuje: Kdo 

způsobil Odložilovu smrt?“ popisoval probíhající vyšetřování případu úmrtí Josefa 

Odložila, ve kterém bylo zjištěno, že byl Josef „fyzicky napaden a zraněn tak, že dostal 

úder pěstí do obličeje a následoval toporný pád na podlahu restaurace, jehož následkem 

bylo těžké poranění hlavy a mozku.“332 Dále článek sdělil, že bylo v tomto případu 

14. 9. 1993 vzneseno „obvinění proti 19letému M. O. z trestného činu ublížení 
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na zdraví.“333 Článek uvedl pouze tuto zkratku M. O., nikoliv celé jméno, ačkoliv bylo 

jasné, že se jednalo o Martina Odložila. Policie se zároveň ohradila proti tvrzení, že bylo 

vyšetřování jednostranné. Závěrem tento článek informoval o tom, kdy proběhne 

poslední rozloučení s Josefem Odložilem.334 

O událostech 2. období (tj. 17. 7. – 14. 8. 1996 – okresní soud) byly ve Sportu 

zveřejněny 2 články, přičemž ani v jednom z nich nebylo zmíněno vynesení rozsudku 

okresního soudu – tedy odsouzení Martina Odložila. Oba články se týkaly OH v Atlantě. 

Článek ze 3. 8. 1996 s titulkem „POD HVĚZDAMI A KRUHY: NA ČÁSLAVSKOU 

ZAPOMNĚLI…“ poukazoval na to, že v oficiálním průvodci OH v Atlantě zapomněli 

mezi medailovými úspěchy bývalých olympioniků zmínit Věru Čáslavskou, která přitom 

byla sedminásobnou olympijskou vítězkou.335 V příloze Volno v článku z 9. 8. 1996 bylo 

publikováno vyjádření Věry Čáslavské k tehdejší situaci olympismu. Na jedné straně sice 

projevila znepokojení z dopingu a komerčních a byznysových praktik, na druhé straně ale 

i nadále věřila v sílu „olympijské myšlenky“.336 

O událostech 3. období (tj. 22. 11. – 20. 12. 1996 – krajský soud) ve Sportu 

vyšly pouze 2 články. Ani jeden z nich se ovšem netýkal potvrzení rozsudku krajským 

soudem. Článek z 18. 12. 1996 s titulkem „Tři otázky dvěma kandidátům na předsedu 

ČOV: Kdo nahradí Čáslavskou?“ zmínil rezignaci Věry Čáslavské na post předsedkyně 

ČOV. Článek informoval o tom, že se 19. 12. 1996 uskuteční plenární zasedání ČOV, kde 

bude zvolen její nástupce. Deník Sport v tomto článku také přinesl krátké rozhovory se 

dvěma kandidáty na předsedu ČOV – s dr. Přemyslem Herychem a dr. Milanem Jiráskem. 

Herych, dosavadní 1. místopředseda ČOV, zastupoval Věru Čáslavskou ve funkci 

předsedkyně ČOV po čas její nemoci.337 V článku z 20. 12. 1996 byly prezentovány 

závěry ze zasedání ČOV, kterému nebyla Věra Čáslavská přítomna, jelikož byla v té době 

v nemocnici.  Ve vedení ČOV se udály velké změny. Předsedou byl zvolen Milan Jirásek. 

 
333 (ko). Vyšetřování Policií ČR v Šumperku pokračuje. Sport, ref. 332, s. 7. 
334 (ko). Vyšetřování Policií ČR v Šumperku pokračuje. Sport, ref. 332, s. 7. 
335 NESG. POD HVĚZDAMI A KRUHY: NA ČÁSLAVSKOU ZAPOMNĚLI… Sport: první soukromý 

sportovní deník u nás. Praha: Československý sport, spol. s r. o., 3. 8. 1996, roč. IV (XLIV), č. 180, s. 2. 

ISSN 1210-8383. 
336 ŠÁLEK, Zdeněk. HOVORY O SÍLE OLYMPIJSKÉ MYŠLENKY: TEČKA. Sport: první soukromý 

sportovní deník u nás: Volno. Praha: Československý sport, spol. s r. o., 9. 8. 1996, roč. IV (XLIV), č. 185, 

s. 1. ISSN 1210-8383. 
337 (per, tjh). Tři otázky dvěma kandidátům na předsedu ČOV: Kdo nahradí Čáslavskou? Sport: první 

soukromý sportovní deník u nás. Praha: Československý sport, spol. s r. o., 18. 12. 1996, roč. IV (XLIV), 

č. 295, s. 1 a 16. ISSN 1210-8383. 
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Došlo také k volbě třech místopředsedů a k ustanovení nového devatenáctičlenného 

výkonného výboru, jehož členkou byla i Věra Čáslavská (jakožto členka MOV).338 

O událostech 4. období (tj. 17. 1. – 14. 2. 1997 – prezidentská milost) se 

ve Sportu nevyskytl žádný článek. 

5. Srovnání článků v denním tisku 

Dohromady se ve všech čtyřech periodikách ve všech čtyřech obdobích vyskytlo 

117 článků, které byly podrobeny analýze. Co se týká jednotlivých periodik a jejich 

celkového počtu článků za všechna období, první příčku obsadilo Rudé právo/Právo 

(50 článků), druhou MF DNES (33 článků), třetí Blesk (28 článků) a poslední Sport 

(6 článků). Co se týká jednotlivých období a jejich celkového počtu článků ve všech 

denících, média věnovala největší pozornost 4. období – prezidentské milosti (57 článků), 

poté 1. období – potyčce a smrti Josefa Odložila (35 článků), následně 3. období – 

krajskému soudu (13 článků) a nejmenší pozornost 2. období – okresnímu soudu 

(12 článků). Vše je shrnuto v následující tabulce: 

Periodikum 

POČET ČLÁNKŮ 

v období analýzy periodik č.: 

Celkem 
1. 2. 3. 4. 

7. 8. – 

1. 10. 1993 

17. 7. – 

14. 8. 1996 

22. 11. – 

20. 12. 1996 
17. 1. – 

14. 2. 1997 

Blesk 9 4 1 14 28 

MF DNES 9 3 1 20 33 

Rudé právo/ 

Právo 
15 3 9 23 50 

Sport 2 2 2 0 6 

Celkem 35 12 13 57 117 

Tabulka č. 2: Počet článků v analyzovaném období339 

 
338 NESG. Ve vedení ČOV nezůstal kámen na kameni: Lyžař nástupcem gymnastky. Sport: první soukromý 

sportovní deník u nás. Praha: Československý sport, spol. s r. o., 20. 12. 1996, roč. IV (XLIV), č. 297, 

s. 1 a 8. ISSN 1210-8383. 
339 Vlastní zpracování. 
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Zajímavé také bylo sledovat, kdy byla v daném periodiku uvedena 1. zmínka 

o 8 zvolených událostech. Vše je opět shrnuto v následující tabulce. Tučně zvýrazněné 

datum značí, který deník informoval o události jako první ze všech deníků. Formulace 

„zmínka nebyla“ znamená, že se sice v periodiku články v daném období vyskytly, ale 

netýkaly se té konkrétní události. V případě pomlčkou proškrtnutého pole nebyl v deníku 

ve stanoveném období publikován žádný článek. Souhrnně z tabulky vyplývá, že Blesk 

jako první informoval o 3 událostech, Rudé právo o 1 události (tyto 4 události byly 

z 1. období). O dalších 4 událostech (poslední událost z 1. období a událost z 2., 3. a 

4. období) napsaly tři deníky (Blesk, MF DNES a Rudé právo/Právo) ve stejný den, 

ve Sportu o těchto 4 událostech nebyla vůbec žádná zmínka. 

 Č. 

obd. 
Událost Datum 

1. zmínka o události v periodiku 

Blesk 
MF 

DNES 

Rudé 

právo/ 

Právo 

Sport 

1. 

Potyčka mezi Josefem a 

Martinem Odložilovými 

noc 6.–7. 8. 

1993 

18. 8. 

1993 

20. 8. 

1993 

19. 8. 

1993 

16. 9. 

1993 

Smrt Josefa Odložila 10. 9. 1993 
12. 9. 

1993 

13. 9. 

1993 

13. 9. 

1993 

13. 9. 

1993 

Obvinění konkrétní 

osoby – M. Odložila 
14. 9. 1993 

25. 9. 

1993 

18. 9. 

1993 

15. 9. 

1993 

16. 9. 

1993 

Informace o termínu posledního 

rozloučení s J. Odložilem 

15. 9. 

1993 

18. 9. 

1993 

16. 9. 

1993 

16. 9. 

1993 

Poslední rozloučení 

s J. Odložilem 
24. 9. 1993 

25. 9. 

1993 

25. 9. 

1993 

25. 9. 

1993 

zmínka 

nebyla 

2. 
Okresní soud Šumperk 

– vynesení rozsudku 
24. 7. 1996 

25. 7. 

1996 

25. 7. 

1996 

25. 7. 

1996 

zmínka 

nebyla 

3. 
Ostravský krajský soud 

– potvrzení rozsudku 
29. 11. 1996 

30. 11. 

1996 

30. 11. 

1996 

30. 11. 

1996 

zmínka 

nebyla 

4. 
Prezidentská milost 

(Václav Havel) 
24. 1. 1997 

25. 1. 

1997 

25. 1. 

1997 

25. 1. 

1997 
– 

Tabulka č. 3: První zmínka o událostech v analyzovaných periodikách340 

  

 
340 Vlastní zpracování. 
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V 1. období bylo nejvíce článků publikováno v Rudém právu (15), méně v Blesku 

a v MF DNES (shodně 9) a nejméně ve Sportu (2). Z těchto článků se na titulní straně 

objevily 3 články v Rudém právu, 2 články v Blesku. V MF DNES byly na titulní straně 

2 upoutávky na články a 1 článek se nacházel na titulní straně přílohy Víkend. Články 

byly obohaceny celkem 10 fotografiemi – MF DNES (4 – portrét mladého Josefa 

Odložila, mexická svatba, Josef s Věrou Čáslavskou a dcerou, Josef s Věrou při tréninku 

– poslední 3 fota byla součástí článku v příloze Víkend), Blesk (3 – portrét Josefa 

Odložila, fota z pohřbu vč. pozůstalých), Rudé právo (2 – totožné portréty Josefa 

Odložila) a Sport (1 – portrét mladého Josefa Odložila). Využití tiskové agentury – ČTK 

bylo uvedeno u 3 článků – Rudé právo (2) a MF DNES (1). Titulky článků se v denících 

lišily – v Blesku byly velké, barevné a senzacechtivé (např. „Medailista je v bezvědomí: 

Věra Čáslavská o svém exmanželovi tvrdí, že byl opilý“341). V ostatních denících byly 

titulky malé (s výjimkou jednoho velkého titulku v MF DNES v příloze Víkend), černé 

(v Rudém právu párkrát i barevné) a věcné (nejvíce ve Sportu). Blesk informoval 

bulvárním způsobem (hned v prvním článku označil Martina Odložila za viníka potyčky), 

věnoval se bulvárním tématům (ztracený kufřík, výhružky Josefu Odložilovi a protekce 

Radky Odložilové při vysokoškolském studiu). Kladl spíše důraz na promluvy osob (Věra 

Čáslavská, Eva Odložilová, informátor z Josefovy rodiny), než na fakta. MF DNES 

podávala na rozdíl od Blesku zprávy fakticky a nezaujatě. Oproti Blesku podrobněji 

popsala, na jakém oddělení byl Josef hospitalizován. Zprostředkovala svědectví 

návštěvníků diskotéky a stanovisko Věry Čáslavské k faxovanému sdělení. Ve své 

rubrice „z dopisů“ otiskla také dopis učitelky Martina Odložila. V třístránkovém článku 

v příloze Víkend představila zajímavé výpovědi svědků (diskžokej, číšnice) a společný 

život Věry a Josefa. V Rudém právu se objevily jak články faktické (zmínka o Josefově 

operaci, místu hospitalizace a jeho pitvě), tak i články poněkud bulvárnějšího charakteru 

(ztracený kufřík, dlouhý rozhovor s Evou Odložilovou). Rudé právo otisklo také 

nejrůznější promluvy (štamgasti, Martinův kamarád, Věra Čáslavská fax). O průběhu 

Josefova pohřbu hovořilo Rudé právo stejně jako Blesk a MF DNES. Sport byl ze všech 

deníků nejvíce seriózní, zabýval se pouze skutečnostmi, nikoliv spekulacemi. Potyčku 

nehodnotil. Ve svých článcích se zaměřoval i na sportovní hledisko. 

 
341 VRANÝ, Marek. Medailista je v bezvědomí. Blesk, ref. 196, s. 1. 
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Pro konkrétní srovnání toho, jak jednotlivé deníky informovaly o jedné stejné 

události, bylo vybráno úmrtí Josefa Odložila (spadající do 1. období analýzy periodik), 

jelikož o jeho smrti vyšel článek ve všech čtyřech periodikách. Ve všech denících se 

některé informace (faktického rázu) shodovaly, zřejmě byly převzaty z tiskové agentury 

(Rudé právo uvedlo u svého článku použití ČTK, Blesk zmínil ČTK jako zdroj 

u fotografie Josefa Odložila, MF DNES a Sport autora článku neuváděly). Zajímavé tedy 

bylo, čím poté byla v denících fakta doplněna. 

Deník Blesk zveřejnil článek „Medailista zemřel“, který svým obsahem 

odpovídal bulvárnímu charakteru deníku, jelikož nezapomněl zhodnotit, že se 

na incidentu zjevně podílel i Martin Odložil. Dále článek spekuloval o tom, že původně 

započalo stíhání ve věci trestného činu ublížení na zdraví, které by mělo být 

překvalifikováno na ublížení na zdraví s následkem smrti. Ohledně sportovních úspěchů 

Josefa Odložila Blesk zmínil pouze jeho 2. místo z OH v Tokiu (1964).342 

Deník MF DNES v článku „Josef Odložil v pátek zemřel v Olomouci“ 

informoval objektivněji a seriózněji než Blesk, jelikož se v něm nevyskytla žádná zmínka 

o vině Martina Odložila. MF DNES uvedla, že byl Josef Odložil zraněn „dosud 

neznámým pachatelem“343, přičemž ještě nedošlo k objasnění okolností Josefova zranění. 

MF DNES detailně prezentovala sportovní úspěchy Josefa Odložila – nejen 2. místo z OH 

v Tokiu, ale také 8. místo z OH v Mexiku (1968) a vytvoření světového rekordu v běhu 

na 2000 metrů (1965).344 

Deník Rudé právo v článku „J. Odložil podlehl zranění“ uvedl, že se v místě 

tragédie mluvilo o tom, že Martin Odložil zavinil či spoluzavinil zranění svého otce. Rudé 

právo v tomto článku odkazovalo na svůj již dříve zveřejněný článek – rozhovor s Evou 

Odložilovou, která byla zcela přesvědčena o Martinově vině. V článku bylo ještě 

zmíněno, že vyšetřování dále probíhalo ve věci trestného činu ublížení na zdraví. Co se 

týkalo sportovních úspěchů Josefa Odložila, Rudé právo stejně jako Blesk uvedlo pouze 

jeho největší úspěch – 2. místo z OH v Tokiu.345 

  

 
342 (aja). Medailista zemřel. Blesk: Nedělní Blesk, ref. 203, s. 2. 
343 NESG. Josef Odložil v pátek zemřel v Olomouci. Mladá fronta DNES, ref. 237, s. 14. 
344 NESG. Josef Odložil v pátek zemřel v Olomouci. Mladá fronta DNES, ref. 237, s. 14. 
345 (mhr s použitím ČTK). J. Odložil podlehl zranění. Rudé právo, ref. 283, s. 1 a 2. 
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V deníku Sport zveřejněný článek „Zemřel JOSEF ODLOŽIL“ zcela odpovídal 

zaměření deníku – tedy serióznímu informování o událostech týkajících se sportu. 

Nevyskytly se zde žádné spekulace o tom, kdo způsobil zranění Josefa Odložila. Tento 

článek Josefa Odložila právem tituloval jako výborného běžce a sedminásobného mistra 

republiky a přinesl velmi podrobný výčet jeho sportovních úspěchů – 2. místo z OH 

v Tokiu, světový rekord v běhu na 2000 metrů a 2. místo z Evropských halových her 

(1967). Článek byl zakončen větou „Čest jeho památce.“346, která byla ukázkou slušnosti 

a úcty k Josefu Odložilovi. 

Pro 2. období byl typický výskyt malého počtu článků, a to ve všech periodikách 

– Blesk (4), MF DNES a Právo (shodně 3) a Sport (2). Z těchto článků se na titulní straně 

vyskytly 2 články v Blesku (oba ve stejný den), 1 článek v Právu a ve Sportu se 1 článek 

nacházel na titulní straně přílohy Volno. Články byly doplněny celkem 8 fotografiemi – 

Blesk (5 – portrét Martina Odložila, foto Evy Odložilové s dcerou z pohřbu, hostinec 

U Cimbury v Bělé p. Pradědem, mexická svatba, portrét Věry Čáslavské – první 4 fota 

byla na titulní straně ve stejný den), MF DNES (1 – Martin Odložil u okresního soudu), 

Právo (1 – Martin Odložil s J. Lieskovanem u okresního soudu) a Sport (1 – foto Věry 

Čáslavské v příloze Volno). Použití tiskové agentury – ČTK bylo uvedeno pouze 

u 1 článku v Blesku. Co se týká titulků článků – v Blesku se nacházel na titulní straně 

jeden velký, barevný a persvazivní titulek („Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 

4 roky“347), zbylé titulky v Blesku byly menší, černé a věcnější. Ve zbývajících denících 

byly titulky malé, černé a věcné. Blesk poskytl o rozsudku okresního soudu pouze 

nejzákladnější fakta. Soustředil se převážně na senzacechtivé bulvární výroky a 

hodnocení s občasným použitím expresivnějších jazykových prostředků (arogantní 

chování Martina Odložila u soudu, Teryngel jako prominentní obhájce a manipulátor348). 

Zprostředkoval promluvy Martina Odložila, Jiřího Teryngela, Evy Odložilové a Věry 

Čáslavské ohledně jejich názoru na rozsudek. MF DNES rozebírala okolnosti vynesení 

rozsudku více do detailu než Blesk. Informovala seriózně s důrazem na fakta (znalecké 

posudky, návrhy trestů, zdravotní stav Josefa Odložila, svědecké výpovědi, trest 

pro Jaroslava Lieskovana). Přinesla promluvu Martina Odložila (k incidentu) a 

předsedkyně senátu Okresního soudu v Šumperku (k Josefovu zdravotnímu stavu). 

 
346 NESG. Zemřel JOSEF ODLOŽIL. Sport, ref. 331, s. 11. 
347 RYŠLINK, Pavel. Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 4 roky. Blesk - Čechy, ref. 208, s. 1. 
348 RYŠLINK, Pavel. Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 4 roky. Blesk - Čechy, ref. 208, s. 1. 
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Ve své rubrice „z dopisů redakci“ otiskla dopis 1 pisatelky (ohledně Martinova trestu). 

Právo se také věnovalo situaci kolem vynesení rozsudku podrobně. Opíralo se o fakta 

(návrhy trestů, zdravotní stav Josefa Odložila, přesnější specifikace trestu 

pro Lieskovana, informace o odvoláních). Publikovalo promluvy Jiřího Teryngela a 

předsedkyně senátu Okresního soudu v Šumperku. Sport se ani v jednom ze dvou článků 

nezabýval vynesením rozsudku, které nekorespondovalo s jeho obsahovým zaměřením. 

V obou článcích psal (opět seriózně) o sportovní události – OH v Atlantě. V příloze 

Volno bylo zveřejněno prohlášení Věry Čáslavské ohledně tehdejšího stavu olympismu. 

Ve 3. období bylo nejvíce článků zveřejněno v Právu (9), v ostatních třech 

periodikách bylo článků velmi málo – Sport (2), Blesk a MF DNES (shodně 1). Z těchto 

článků se na titulní straně nenacházel žádný článek v žádném deníku, pouze ve Sportu 

byly na titulní straně 2 upoutávky na články. K článkům byly připojeny celkem 

2 fotografie – Právo (1 – Martin Odložil s Věrou Čáslavskou u krajského soudu) a Sport 

(1 – nový předseda ČOV). V Blesku a MF DNES nebyly použity žádné fotografie. 

Využití tiskové agentury – ČTK nebylo uvedeno u žádného článku v žádném deníku. 

Titulky článků byly v denících odlišné – v Blesku byl velký, barevný a senzacechtivý 

(„Kriminál se pro otcobijce stal skutečností: Mladý Odložil si svůj čin odpyká“349). 

V MF DNES a Právu byly malé, černé a věcné (s výjimkou hodnotícího titulku „Antická 

tragédie před krajským soudem“350 v Právu). Sport obsahoval titulky malé i velké (velký 

v případě článku na titulní straně), černé i barevné, ale v každém případě věcné. Blesk 

opět sdělil jen základní fakta o potvrzení rozsudku krajským soudem. Zabýval se 

převážně bulvárním zhodnocením atmosféry v soudní síni, kterou vyjádřil expresivními 

jazykovými prostředky (soudní líčení jako smutné divadlo, Martin Odložil jako otcobijec, 

Martinovy hrané slzy351). Poskytl také reakci Evy Odložilové na rozhodnutí soudu. 

MF DNES se opírala převážně o fakta (potvrzený rozsudek, nemožnost odvolání). 

Na rozdíl od Blesku popsala situaci u soudu bez citového zabarvení (slzy Martina 

Odložila, jeho klidná reakce na verdikt). Jako jediná ze všech deníků přinesla informaci 

o rozhovoru mezi Martinem Odložilem a Evou Odložilovou po konci stání. 

Zprostředkovala promluvy Martina Odložila (řeč u soudu) a Jiřího Teryngela (názor 

na verdikt). Právo také představilo fakta (potvrzený rozsudek, nemožnost odvolání). 

 
349 RYŠLINK, Pavel. Kriminál se pro otcobijce stal skutečností. Blesk - Čechy, ref. 215, s. 5. 
350 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Antická tragédie před krajským soudem. Právo, ref. 295, s. 4. 
351 RYŠLINK, Pavel. Kriminál se pro otcobijce stal skutečností. Blesk - Čechy, ref. 215, s. 5. 
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Využilo pro některé své články dvě rubriky – oddíl publicistiky (článek „Antická tragédie 

před krajským soudem“352 Lenky Procházkové ze spolku Šalamoun ohledně jejího 

subjektivního vyjádření k případu) a oddíl sportu (články o volbě do ČOV a o Sportovci 

roku). Jako jediné periodikum zprostředkovalo sdělení Procházkové o tom, že spolek 

Šalamoun požádal o milost. Otisklo také promluvy Martina Odložila a Jiřího Teryngela. 

Sport se ani v jednom ze svých dvou článků nevěnoval potvrzenému rozsudku krajským 

soudem. Zabýval se sportovním tématem – volbou do ČOV. Faktické informace obohatil 

rozhovory se dvěma kandidáty na nového předsedu ČOV. 

 Pro 4. období byl charakteristický velký počet článků – Právo (23), MF DNES 

(20) a Blesk (14), ovšem s výjimkou Sportu, ve kterém v tomto období nebyl publikován 

žádný článek. Z těchto článků se na titulní straně objevilo 5 článků v Právu, 2 články 

v Blesku, 1 článek v MF DNES. V Blesku bylo na titulní straně ještě 7 upoutávek 

na články a v MF DNES 3 upoutávky. Články byly obohaceny celkem 22 fotografiemi – 

Blesk (14 – Josef Odložil v nemocnici, 2 totožné portréty Martina Odložila, Josef Odložil 

se synem Martinem a dcerou Radkou, portrét Lieskovana, foto Josefovy sestry Miloslavy 

Ševčíkové, 2 fota k olomouckým výbuchům, 6 fotografií respondentů ankety) a Právo 

(8 – foto Martina Odložila s Věrou Čáslavskou u okresního soudu, 7 fotografií autorů 

článků). Blesk jako jediný zveřejnil fotografii Josefa Odložila v nemocnici, která byla 

pořízena jeho příbuznými i přes zákaz fotografování. MF DNES žádné fotografie 

neotiskla. Využití tiskové agentury – ČTK bylo uvedeno u 4 článků – MF DNES (2), 

Blesk (1) a Právo (1). Co se týká titulků článků – v Blesku se vyskytovaly převážně velké, 

barevné a senzacechtivé (např. „Sestra zabitého olympionika píše Václavu Havlovi: 

„Postavil jste se tak na stranu nepravdy““353). V MF DNES byly malé, černé a stále se 

držely věcnosti. V Právu se nacházely titulky malé, černé a jak věcné, tak i subjektivní 

(např. „Nikoliv antické, ale partnerské drama“354). Blesk zmínil základní fakta (milost 

pro Martina Odložila a žadatele o ni, neúspěšné odvolání Lieskovana u krajského soudu, 

bombové útoky v Olomouci). Ovšem i v tomto období si zachoval svůj bulvární 

charakter. Zprostředkoval promluvy Lenky Procházkové a Miloslavy Ševčíkové 

k Martinově milosti. Otiskl znění dopisu Marie Jakubíkové (další sestry Josefa Odložila), 

 
352 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Antická tragédie před krajským soudem. Právo, ref. 295, s. 4. 
353 SOBOTKOVÁ, Alena. Sestra zabitého olympionika píše Václavu Havlovi. Blesk - Čechy: Nedělní 

Blesk, ref. 221, s. 1 a 3. 
354 NEUMANNOVÁ, Šárka. Nikoliv antické, ale partnerské drama. Právo, ref. 305, s. 14. 
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který byl adresován prezidentovi. Uvedl prohlášení matky Lieskovana ohledně milosti 

pro jejího syna. Publikoval také dlouhý článek o životě Věry Čáslavské a Josefa Odložila 

pohledem Ševčíkové. Užíval expresivní jazykové prostředky („otřesný obsah soudního 

spisu“355). Představil různé spekulace (nevyslechnutí všech soudních znalců, zamlčení 

příčiny Josefovy smrti a zákaz jeho fotografování v nemocnici, možná souvislost prvního 

bombového útoku v Olomouci s kauzou Odložil). Zveřejnil také anketu, ve které se 

6 respondentů vyjádřilo k Martinově milosti. Oblíbená byla také rubrika „Dopisy 

Blesku“, ve které svůj názor k Martinovu omilostnění vyslovilo celkem 12 pisatelů. 

MF DNES také uvedla fakta (Martinova milost a její žadatelé a signatáři, léčba Věry 

Čáslavské na psychiatrii v Bohnicích, zamítnuté odvolání Lieskovana u krajského 

soudu). Olomoucký bombový útok na rozdíl od Blesku nespojovala s případem Odložil. 

Informovala o prezidentské milosti pro Lieskovana, o které v Blesku nebyla zmínka. 

Ohledně Martinovy milosti zveřejnila promluvy Lenky Procházkové, Johna Boka, 

Miloslavy Ševčíkové, Jiřího Teryngela, pracovníka z Hradu, prezidenta Václava Havla a 

jeho mluvčího Ladislava Špačka. Zmínila i vyjádření matky Lieskovana ohledně milosti 

pro jejího syna. Oproti předchozím obdobím MF DNES trochu slevila ze svého ryze 

seriózního a nezaujatého informování a zařazovala občas i články subjektivní, 

spekulativní a s „bulvárním nádechem“. Publikovala názorové články svých redaktorů, 

spekulovala o důvodech udělení Martinovy milosti (zda byla udělena kvůli pochybení 

soudu či kvůli Věřině nemoci) a zmínila zaslaný dopis Miloslavy Ševčíkové prezidentu 

Havlovi. Populární byla rubrika „z dopisů redakci“, ve které byly zveřejněny názory 

8 pisatelů na Martinovo omilostnění. Právo sdělilo základní fakta (Martinovo 

omilostnění a žadatelé o něj, nevyhovění odvolání Lieskovana). Stejně jako MF DNES 

nedávalo první olomoucký bombový útok do souvislosti s kauzou Odložil a také 

informovalo o prezidentské milosti pro Lieskovana. Ohledně Martinovy milosti přineslo 

vyjádření prezidenta Václava Havla a jeho mluvčího Ladislava Špačka, Lenky 

Procházkové a ministerstva spravedlnosti. Otisklo znění dopisů pro prezidenta, jejichž 

autorkami byly sestry Josefa Odložila – Miloslava Ševčíková a Marie Jakubíková. 

K odvolacímu řízení Lieskovana zveřejnilo stanoviska samotného Lieskovana a jeho 

matky, Miloslavy Ševčíkové a krajského soudu. Olomoucké výbuchy v Právu 

okomentovali předsedkyně okresního soudu, zdroj z olomouckého policejního ředitelství, 

 
355 SOBOTKOVÁ, Alena a Ondřej POŽÁR. Sestra mrtvého olympionika se nesmíří s prezidentovou 

milostí. Blesk - Čechy, ref. 218, s. 1 a 2. 
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komisař olomoucké kriminální policie a manželka zemřelého při čtvrtém olomouckém 

výbuchu, jejíž vyjádření se v žádném jiném deníku neobjevilo. V Právu se vyskytly i 

články bulvárnějšího ladění (spekulace o omilostnění Martina kvůli špatnému 

zdravotnímu stavu jeho matky, zákaz fotografování Josefa Odložila v nemocnici). Právo 

jako jediné otisklo podpůrné zprávy pro Evu Odložilovou od signatářky Charty 77 Evy 

Kantůrkové a od Sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů. Právo publikovalo 

7 svých článků v oddílu publicistiky, kde autoři článků prezentovali své subjektivní 

názory. V publicistické sekci se objevil například článek poslance Sněmovny Pavla 

Dostála (signatáře milosti pro Martina Odložila), dále článek Šárky Neumannové 

„Nikoliv antické, ale partnerské drama“356 (konfrontace s článkem Lenky Procházkové 

zveřejněném v Právu ve 3. období) a i reakce pisatelky Ševčíkové na článek Neumannové 

v rubrice „OHLAS NA ČLÁNEK“. V Salonu, literární příloze Práva, byl zveřejněn 

článek Procházkové pojednávající o její návštěvě Věry Čáslavské na psychiatrii 

v Bohnicích. 

  

 
356 NEUMANNOVÁ, Šárka. Nikoliv antické, ale partnerské drama. Právo, ref. 305, s. 14. 
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Závěr 

Česká média procházela začátkem 90. let 20. století procesem transformace. 

V oblasti periodického tisku došlo k jeho odstátnění a následné privatizaci. 

Charakteristickým rysem této éry bylo také zakládání bulvárních deníků. Významně se 

proměnily i mediální obsahy. Právě jednou z prvních významných mediálních kauz 

v polistopadovém vývoji českých médií, která se objevila na stránkách seriózních i 

bulvárních deníků, se stala kauza úmrtí atleta Josefa Odložila. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat, jak český tisk informoval o událostech 

spojených s touto kauzou. Byla vybrána 4 sledovaná období: 7. 8. – 1. 10. 1993 (potyčka 

mezi Josefem a Martinem Odložilovými, smrt Josefa Odložila a poslední rozloučení 

s ním), 17. 7. – 14. 8. 1996 (okresní soud – odsouzení Martina Odložila), 

22. 11. – 20. 12. 1996 (krajský soud – potvrzení rozsudku) a 17. 1. – 14. 2.1997 

(prezidentská milost pro Martina Odložila). Analýza byla provedena ve 4 denících 

– v bulvárním deníku Blesk a v seriózních denících Mladá fronta DNES, 

Rudé právo/Právo, Sport. 

Celkový počet 117 článků (ve všech čtyřech denících za všechna čtyři sledovaná 

období) svědčí o tom, že deníky věnovaly této kauze skutečně velký prostor. Nejvíce 

článků celkově (za všechna čtyři období) vyšlo v Rudém právu/Právu (50 článků), poté 

v MF DNES (33 článků), následně v Blesku (28 článků) a nejméně ve Sportu (6 článků). 

Dle očekávání byla z hlediska tématu pro novináře nejzajímavější prezidentská milost 

pro Martina Odložila (4. období), o níž bylo zveřejněno ve všech čtyřech denících 

dohromady 57 článků (tedy přibližně polovina z celkového počtu článků). Velkou 

pozornost si také získalo 1. období (potyčka, smrt Josefa Odložila a jeho pohřeb), 

ve kterém vyšlo dohromady 35 článků. Jako méně poutavé se ukázaly soudní procesy – 

krajský soud (3. období) se 13 články a okresní soud (2. období) s 12 články. 

Celkem byly články (ve všech čtyřech denících za všechna čtyři sledovaná 

období) obohaceny 42 fotografiemi. Z tohoto počtu se přibližně polovina nacházela 

v bulvárním deníku Blesk, přibližně čtvrtina v Rudém právu/Právu. 

Dalším zajímavým ukazatelem byla velikost, barevnost a obsahové ladění titulků 

v jednotlivých denících. V Blesku dominovaly převážně titulky velké, barevné a 

senzacechtivé. Ve zbylých třech denících se většinou nacházely titulky menší, černé a věcné. 
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Blesk ve všech čtyřech sledovaných obdobích zcela potvrdil svou příslušnost 

k bulvárním deníkům. Cílil na emoce, lidské příběhy a promluvy, nikoliv na fakta. 

Sděloval pouze základní skutečnosti a doplňoval je různými spekulacemi, hodnoceními, 

senzacemi a skandály. Zabýval se bulvárními tématy. Na rozdíl od ostatních deníků 

používal své specifické jazykové prostředky – expresivní a citově zabarvené. Jako jediný 

deník publikoval fotografii Josefa Odložila ležícího v nemocnici a napojeného 

na přístrojích, která byla Josefovou rodinou pořízena nelegálně přes zákaz fotografování. 

Otiskl také anketu na téma milosti pro Martina Odložila. Oblíbené bylo také vyjadřování 

pisatelů v rubrice „Dopisy Blesku“. 

Pro MF DNES bylo typické nezaujaté a seriózní informování. Soustředila se 

na fakta a přinášela velice detailní popis jednotlivých událostí. Užívala jazykové 

prostředky bez citového zabarvení. Drobný odklon od jejího nezaujatého způsobu 

sdělování informací byl patrný ve 4. období, ve kterém zveřejnila několik článků 

subjektivnějšího a lehce bulvárnějšího charakteru. Publikovala také vyjádření pisatelů 

v rubrice „z dopisů redakci“. 

Styl psaní v Rudém právu/Právu se proměňoval v jednotlivých obdobích. 

V 1. období se v Rudém právu vyskytly jak články založené na faktech, tak i články 

spekulativnější a bulvárnější. Pro 2. období (vynesení rozsudku) bylo pro Právo 

charakteristické faktické informování včetně důkladného vylíčení událostí. Ve 3. období 

Právo pro některé své články využilo oddíl publicistiky a oddíl sportu. Ve 4. období se 

v Právu střídaly články věcné s články bulvárnějšího rázu. Přibližně třetina článků 

4. období byla zařazena v oddílu publicistiky, která dávala prostor subjektivnímu 

vyjádření redaktorů. Příspěvek jedné pisatelky se objevil v rubrice „OHLAS 

NA ČLÁNEK“. 

Sport informoval o událostech 1. období objektivně a seriózně. Nepublikoval 

žádné spekulativní či hodnotící články, věnoval se pouze faktům, která doplnil i 

o sportovní úspěchy zesnulého Josefa Odložila. Ve 2. a 3. období byly ve Sportu 

zveřejněny pouze články týkající se sportovních událostí (OH v Atlantě, volba do ČOV), 

soudní procesy zmíněny nebyly, protože tyto informace sportovnímu deníku primárně 

obsahově nepřísluší. Proto ani ve 4 období nebyl zveřejněn žádný článek ohledně 

prezidentské milosti pro Martina Odložila. 
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Summary 

The Czech media went through a procedure of transformation in the early 1990s. 

Periodicals were denationalized and subsequently privatized. Establishing tabloids was 

also a characteristic feature of this era. Media contents have also changed significantly. 

One of the first significant media cases in the development of the Czech media after 

November 1989, which appeared on pages of broadsheets and tabloids, was the case 

of athlete Josef Odložil´s death. 

The aim of the bachelor´s thesis was to analyze how the Czech press informed 

about the events which were connected to this case. Four monitored periods were 

selected: 7 August – 1 October 1993 (tussle between Josef Odložil and Martin Odložil, 

Josef Odložil´s death and his funeral), 17 July – 14 August 1996 (district court – 

conviction of Martin Odložil), 22 November – 20 December 1996 (regional court – 

confirmation of sentence) and 17 January – 14 February 1997 (presidential pardon 

for Martin Odložil). The analysis was accomplished in four daily newspapers – in tabloid 

Blesk and in broadsheets Mladá fronta DNES, Rudé právo/Právo, Sport. 

The total number of 117 articles (in all four daily newspapers in all four monitored 

periods) indicates that daily newspapers devoted a really large space to this case. 

The largest number of articles overall (in all four monitored periods) was published 

in Rudé právo/Právo (50 articles). As expected, the most interesting topic for journalists 

was presidential pardon for Martin Odložil (4th period), which was mentioned in all four 

daily newspapers in total in 57 articles (approximately a half of the total number of articles). 

In all four monitored periods, Blesk completely confirmed that it belongs to 

tabloids. It focused on emotions, stories of people and speeches, not on facts. It mentioned 

only basic facts, which were completed by various speculations, evaluations, sensations 

and scandals. It presented topics which are typical for tabloids. In contrast to other daily 

newspapers, it used its specific language which was expressive and emotionally tinted. 

Blesk also published a survey about presidential pardon for Martin Odložil. 

The expressions of writers in the column called „Letters for Blesk“ were also popular. 

Impartial and respectable informing was typical for Mladá fronta DNES. 

It focused on facts and provided a very detailed description of each event. It used 

language which was not emotionally tinted. A slight bias from its impartial informing was 
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evident in the 4th period, in which several articles of a more subjective and slightly tabloid 

nature were published. Mladá fronta DNES also published statements of writers 

in the column called „from letters to newsroom“. 

The style of writing in Rudé právo/Právo has changed in monitored periods. 

In the 1st period, there were published articles based on facts, but also articles which were 

more speculative and had a tabloid nature. In the 2nd period (sentencing), Právo was 

characterized by factual informing, including a detailed description of events. In the 

3rd period, Právo published some of its articles in journalism column and in sport column. 

In the 4th period, Právo published factual articles and also articles which had a tabloid 

nature. Approximately one third of articles from 4th period was published in journalism 

column, which provided space to subjective statements of journalists. The contribution 

of one writer appeared in the column called „RESPONSE TO ARTICLE“.  

Informing about the events in the 1st period in Sport was objective and respectable. 

It did not publish any speculative or evaluative articles, it presented only facts, which were 

completed by sport achievements of deceased Josef Odložil. In the 2nd and the 3rd period 

articles concerning only sports events (the Olympic Games in Atlanta, election to the 

Czech Olympic Committee) were published in Sport. Trial was not mentioned, because 

this information does not primarily belong to sport daily newspapers. Therefore, no article 

about presidential pardon for Martin Odložil was published in the 4th period. 
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• (mar, mkl). Lieskovan dostal milost, Havel opět neuvedl důvody. Mladá fronta DNES. 

Praha: MaFra, a. s., 13. 2. 1997, roč. VIII, č. 37, s. 3. ISSN 1210-1168. 
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Rudé právo – ročník 3 – 1. období analýzy periodik: 7. 8. – 1. 10. 1993 

• KÉZR, Martin a Jiří RŮŽIČKA. J. Odložil zraněn, je v kritickém stavu: Policie vyšetřuje, 

zda byl obětí útoku. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 19. 8. 1993, roč. 3, 

č. 191, s. 1 a 2. ISSN 0032-6569. 

• (pst, jr)). Stav J. Odložila se nezlepšil. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

20. 8. 1993, roč. 3, č. 192, s. 3. ISSN 0032-6569. 

• (mhr). Odložilovi k zemi někdo pomohl: řekl RP šéf šumperských policejních 

vyšetřovatelů. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 23. 8. 1993, roč. 3, 

č. 194, s. 2. ISSN 0032-6569. 

• HRADIL, Miloslav. Podle E. Odložilové je její manžel obětí brutálního útoku vlastního 

syna. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 24. 8. 1993, roč. 3, č. 195, s. 2. 

ISSN 0032-6569. 

• (mhr). Odložil stále v bezvědomí. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

26. 8. 1993, roč. 3, č. 197, s. 2. ISSN 0032-6569. 

• (mhr). Případ zranění J. Odložila převzal nový vyšetřovatel. Rudé právo: nezávislé 

noviny. Praha: Borgis, a. s., 27. 8. 1993, roč. 3, č. 198, s. 3. ISSN 0032-6569. 

• (mhr). J. Odložil už 24 dnů leží v bezvědomí. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, a. s., 31. 8. 1993, roč. 3, č. 201, s. 3. ISSN 0032-6569. 

• (mhr). Zdravotní stav J. Odložila se zhoršil. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 

a. s., 3. 9. 1993, roč. 3, č. 204, s. 4. ISSN 0032-6569. 

• (mhr s použitím ČTK). J. Odložil podlehl zranění. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, a. s., 13. 9. 1993, roč. 3, č. 212, s. 1 a 2. ISSN 0032-6569. 

• NESG. Čáslavská: Štvaní, které mě má zničit. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, a. s., 13. 9. 1993, roč. 3, č. 212, s. 2. ISSN 0032-6569. 

• (mhr). Vyšetřovatel čeká na pitvu Odložila. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 

a. s., 14. 9. 1993, roč. 3, č. 213, s. 2. ISSN 0032-6569. 

• (mhr). Z útoku na J. Odložila obviněn jeho syn. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, a. s., 15. 9. 1993, roč. 3, č. 214, s. 2. ISSN 0032-6569. 

• (mhr). Pohřeb J. Odložila příští pátek. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

16. 9. 1993, roč. 3, č. 215, s. 2. ISSN 0032-6569. 

• HRADIL, Miloslav. Z Odložilova vozu zmizel kufřík s dokumenty: Měl být plný 

kompromitujících fakt kolem dopingu. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

20. 9. 1993, roč. 3, č. 218, s. 1 a 2. ISSN 0032-6569. 

• (kez). Poslední rozloučení s Josefem Odložilem. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, a. s., 25. 9. 1993, roč. 3, č. 223, s. 3. ISSN 0032-6569. 

Právo – ročník 6 – 2. období analýzy periodik: 17. 7. – 14. 8. 1996 

• HRADIL, Miloslav. Dnes asi rozsudek v cause Odložil. Právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, a. s., 24. 7. 1996, roč. 6, č. 171, s. 15. ISSN 1211-2119. 

• HRADIL, Miloslav. Odložil dostal čtyři roky za zabití svého otce. Právo: nezávislé 

noviny. Praha: Borgis, a. s., 25. 7. 1996, roč. 6, č. 172, s. 1. ISSN 1211-2119. 

• NESG. Čáslavská mlčí. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 26. 7. 1996, roč. 6, 

č. 173, s. 16. ISSN 1211-2119. 
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Právo – ročník 6 – 3. období analýzy periodik: 22. 11. – 20. 12. 1996 

• PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Antická tragédie před krajským soudem. Právo: nezávislé 

noviny. Praha: Borgis, a. s., 27. 11. 1996, roč. 6, č. 278, s. 4. ISSN 1211-2119. 

• (mhr). Znovu soud v kauze Odložil. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

29. 11. 1996, roč. 6, č. 280, s. 3. ISSN 1211-2119. 

• (mhr). Krajský soud potvrdil trest M. Odložilovi za zabití otce. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, a. s., 30. 11. 1996, roč. 6, č. 281, s. 2. ISSN 1211-2119. 

• NESG. Spolek Šalamoun žádá o zmírnění Odložilova trestu. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, a. s., 17. 12. 1996, roč. 6, č. 295, s. 3. ISSN 1211-2119. 

• PRCHAL, Jaroslav. PLÉNUM ZVOLÍ NEJVYŠŠÍHO PŘEDSTAVITELE ČESKÉHO 

OLYMPIJSKÉHO VÝBORU: Kdo ve čtvrtek vystřídá Věru Čáslavskou. Právo: 

nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 17. 12. 1996, roč. 6, č. 295, s. 22. ISSN 1211-2119. 

• (al). PLÉNUM ZVOLÍ NEJVYŠŠÍHO PŘEDSTAVITELE ČESKÉHO 

OLYMPIJSKÉHO VÝBORU: Nastoupí jedenáctý předseda. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, a. s., 17. 12. 1996, roč. 6, č. 295, s. 22. ISSN 1211-2119. 

• PRCHAL, Jaroslav. PLÉNUM ZVOLÍ NEJVYŠŠÍHO PŘEDSTAVITELE ČESKÉHO 

OLYMPIJSKÉHO VÝBORU: Volit se bude dvoukolově. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, a. s., 17. 12. 1996, roč. 6, č. 295, s. 22. ISSN 1211-2119. 

• (kft). Dnes večer vyhlásí Sportovce roku. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

18. 12. 1996, roč. 6, č. 296, s. 19. ISSN 1211-2119. 

• PRCHAL, Jaroslav. Jirásek vystřídal v čele ČOV Čáslavskou: Místopředsedy Českého 

olympijského výboru se stali Dvořák, Bauer a Dovalil. Právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, a. s., 20. 12. 1996, roč. 6, č. 298, s. 20. ISSN 1211-2119. 

Právo – ročník 7 – 4. období analýzy periodik: 17. 1. – 14. 2. 1997 

• NEUMANNOVÁ, Šárka. Nikoliv antické, ale partnerské drama. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, a. s., 17. 1. 1997, roč. 7, č. 14, s. 14. ISSN 1211-2119. 

• ŠEVČÍKOVÁ, Miloslava. OHLAS NA ČLÁNEK: Spravedlnost pro všechny. Právo: 

nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 18. 1. 1997, roč. 7, č. 15, s. 4. ISSN 1211-2119. 

• PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Žena na kladině. Právo: nezávislé noviny: Salon. Praha: 

Borgis, a. s., 23. 1. 1997, roč. 7, č. 19, s. 2 a 3. ISSN 1211-2119. 

• GÖTZOVÁ, Jitka. Havel omilostnil syna V. Čáslavské. Právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, a. s., 25. 1. 1997, roč. 7, č. 21, s. 1 a 2. ISSN 1211-2119. 

• RYCHLÝ, Tomáš. Veřejnost má právo vědět. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 

a. s., 25. 1. 1997, roč. 7, č. 21, s. 4. ISSN 1211-2119. 

• NESG. Příbuzní Josefa Odložila protestují proti udělení milosti. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, a. s., 27. 1. 1997, roč. 7, č. 22, s. 2. ISSN 1211-2119. 

• DOSTÁL, Pavel. Odložil a Vopička. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

27. 1. 1997, roč. 7, č. 22, s. 4. ISSN 1211-2119. 

• (ryc). MS nenavrhovalo milost pro Odložila. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

28. 1. 1997, roč. 7, č. 23, s. 3. ISSN 1211-2119. 

• RYCHLÝ, Tomáš. Milost prezidenta, nebo panovníka? Právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, a. s., 28. 1. 1997, roč. 7, č. 23, s. 4. ISSN 1211-2119. 
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• NESG. Lieskovanova matka bude žádat o milost. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 

a. s., 30. 1. 1997, roč. 7, č. 25, s. 2. ISSN 1211-2119. 

• HRADIL, Miloslav. Před justičním palácem v Olomouci vybuchla bomba. Právo: 

nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 31. 1. 1997, roč. 7, č. 26, s. 1 a 2. ISSN 1211-2119. 

• (zl). Další protest proti milosti M. Odložilovi. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 

a. s., 1. 2. 1997, roč. 7, č. 27, s. 3. ISSN 1211-2119. 

• (mhr). Další výbuchy v Olomouci. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

3. 2. 1997, roč. 7, č. 28, s. 1. ISSN 1211-2119. 

• (gö, pav). Havel při udělení milosti Odložilovi nebral ohled na „pouliční ankety“. Právo: 

nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 3. 2. 1997, roč. 7, č. 28, s. 2. ISSN 1211-2119. 

• (ryc). Kantůrková vyslovila solidaritu vdově po Josefu Odložilovi. Právo: nezávislé 

noviny. Praha: Borgis, a. s., 3. 2. 1997, roč. 7, č. 28, s. 3. ISSN 1211-2119. 

• NESG. Lux zpochybnil milost Odložilovi. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

4. 2. 1997, roč. 7, č. 29, s. 2. ISSN 1211-2119. 

• (mhr). Nálož z Olomouce nevznikla doma. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

4. 2. 1997, roč. 7, č. 29, s. 2. ISSN 1211-2119. 

• (mhr). Soud potvrdil trest Lieskovana, matka požádá V. Havla o milost. Právo: nezávislé 

noviny. Praha: Borgis, a. s., 4. 2. 1997, roč. 7, č. 29, s. 3. ISSN 1211-2119. 

• (mhr). Příbuzní J. Odložila budou žádat nový soudní proces. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, a. s., 4. 2. 1997, roč. 7, č. 29, s. 3. ISSN 1211-2119. 

• HRADIL, Miloslav. Čtvrtý výbuch v Olomouci už zabíjel. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, a. s., 6. 2. 1997, roč. 7, č. 31, s. 1. ISSN 1211-2119. 

• UHL, Petr. Olomoucké výbuchy už předem objasněny? Právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, a. s., 8. 2. 1997, roč. 7, č. 33, s. 4. ISSN 1211-2119. 

• UHL, Petr. Proti lůze a spodině. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 11. 2. 1997, 

roč. 7, č. 35, s. 4. ISSN 1211-2119. 

• NESG. Havel dal milost i Lieskovanovi. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 

12. 2. 1997, roč. 7, č. 36, s. 1. ISSN 1211-2119. 

Sport – ročník I (XLI) – 1. období analýzy periodik: 7. 8. – 1. 10. 1993 

• NESG. Zemřel JOSEF ODLOŽIL. Sport: první soukromý sportovní deník u nás. Praha: 

Československý sport, spol. s r. o., 13. 9. 1993, roč. I (XLI), č. 212, s. 11. ISSN 0323-

1224 45 071. 

• (ko). Vyšetřování Policií ČR v Šumperku pokračuje: Kdo způsobil Odložilovu smrt? 

Sport: první soukromý sportovní deník u nás. Praha: Československý sport, spol. s r. o., 

16. 9. 1993, roč. I (XLI), č. 215, s. 7. ISSN 0323-1224 45 071. 

Sport – ročník IV (XLIV) – 2. období analýzy periodik: 17. 7. – 14. 8. 1996 

• NESG. POD HVĚZDAMI A KRUHY: NA ČÁSLAVSKOU ZAPOMNĚLI… Sport: 

první soukromý sportovní deník u nás. Praha: Československý sport, spol. s r. o., 

3. 8. 1996, roč. IV (XLIV), č. 180, s. 2. ISSN 1210-8383. 

• ŠÁLEK, Zdeněk. HOVORY O SÍLE OLYMPIJSKÉ MYŠLENKY: TEČKA. Sport: 

první soukromý sportovní deník u nás: Volno. Praha: Československý sport, spol. s r. o., 

9. 8. 1996, roč. IV (XLIV), č. 185, s. 1. ISSN 1210-8383. 



73 

Sport – ročník IV (XLIV) – 3. období analýzy periodik: 22. 11. – 20. 12. 1996 

• (per, tjh). Tři otázky dvěma kandidátům na předsedu ČOV: Kdo nahradí Čáslavskou? 

Sport: první soukromý sportovní deník u nás. Praha: Československý sport, spol. s r. o., 

18. 12. 1996, roč. IV (XLIV), č. 295, s. 1 a 16. ISSN 1210-8383. 

• NESG. Ve vedení ČOV nezůstal kámen na kameni: Lyžař nástupcem gymnastky. Sport: 

první soukromý sportovní deník u nás. Praha: Československý sport, spol. s r. o., 

20. 12. 1996, roč. IV (XLIV), č. 297, s. 1 a 8. ISSN 1210-8383. 

Sport – ročník V (XLV) – 4. období analýzy periodik: 17. 1. – 14. 2. 1997 

• – 

 

Fotografie 

Fotografie 1: 

• NESG. Josef Odložil v pátek zemřel v Olomouci. Mladá fronta DNES. Praha: MaFra, a. 

s., 13. 9. 1993, roč. IV, č. 212, s. 14. ISSN 1210-1168. 

Fotografie 2: 

• KÉZR, Martin a Jiří RŮŽIČKA. J. Odložil zraněn, je v kritickém stavu: Policie vyšetřuje, 

zda byl obětí útoku. Rudé právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, a. s., 19. 8. 1993, roč. 3, 

č. 191, s. 2. ISSN 0032-6569. 

Fotografie 3, 8: 

• RYŠLINK, Pavel. Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 4 roky. Blesk - Čechy. Praha: 

RINGIER ČR, a. s., 25. 7. 1996, roč. 5, č. 172, s. 1. ISSN 1210-5333. 

Fotografie 4: 

• ČÁSLAVSKÁ, Věra. Jak to vidím já: Věra Čáslavská, předsedkyně Českého 

olympijského výboru. Blesk - Čechy: Nedělní Blesk. Praha: RINGIER ČR, a. s., 

11. 8. 1996, roč. 4, č. 31, s. 3. ISSN 1210-5333. 

Fotografie 5, 6: 

• PROKEŠOVÁ, Marta, Vojtěch BLAŽEK a Pavel VITOUŠ. PŘIBĚH LÁSKY skončil 

TRAGÉDIÍ. Mladá fronta DNES: Víkend. Praha: MaFra, a. s., 18. 9. 1993, roč. IV, č. 217, 

s. 1 a 8. ISSN 1210-1168. 

Fotografie 7, 9: 

• SOBOTKOVÁ, Alena. Příběh lásky a nenávisti. Blesk - Čechy. Praha: RINGIER ČR, 

a. s., 27. 1. 1997, roč. 6, č. 22, s. 7. ISSN 1210-5333. 

Fotografie 10: 

• VRANÝ, Marek. Čáslavská na pohřbu nebyla: Tělo Josefa Odložila včera uložili do 

rodinného hrobu. Blesk. Praha: MUT, a. s., 25. 9. 1993, roč. 2, č. 223, s. 1. ISSN 1210-

5333. 

Fotografie 11: 

• HRADIL, Miloslav. Odložil dostal čtyři roky za zabití svého otce. Právo: nezávislé 

noviny. Praha: Borgis, a. s., 25. 7. 1996, roč. 6, č. 172, s. 1. ISSN 1211-2119. 

Fotografie 12: 

• (mhr). Krajský soud potvrdil trest M. Odložilovi za zabití otce. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, a. s., 30. 11. 1996, roč. 6, č. 281, s. 2. ISSN 1211-2119. 
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Teze bakalářské práce 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Fotografie z dobového tisku (obrázek) 

Příloha č. 2: Osobní e-mailová komunikace s Johnem Bokem ze spolku Šalamoun 

(obrázek) 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Fotografie z dobového tisku (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

Fotografie 1. Mladý Josef Odložil – sportovec Fotografie 2. Josef Odložil 

Zdroj: MF DNES (13. 9. 1993, s. 14)357 Zdroj: Rudé právo (19. 8. 1993, s. 2)358 

 

 

 

Fotografie 3. Martin Odložil Fotografie 4. Věra Čáslavská 

Zdroj: archív, Blesk (25. 7. 1996, s. 1)359 Zdroj: archiv, Blesk (11. 8. 1996, s. 3)360 

 
357 NESG. Josef Odložil v pátek zemřel v Olomouci. Mladá fronta DNES, ref. 237, s. 14. 
358 KÉZR, Martin a Jiří RŮŽIČKA. J. Odložil zraněn, je v kritickém stavu. Rudé právo, ref. 275, s. 2. 
359 RYŠLINK, Pavel. Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 4 roky. Blesk - Čechy, ref. 208, s. 1. 
360 ČÁSLAVSKÁ, Věra. Jak to vidím já. Blesk – Čechy, ref. 214, s. 3. 
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Fotografie 5. „Příběh začal slavnou svatbou v Mexiku“361 

Zdroj: archiv, MF DNES: Víkend (18. 9. 1993, s. 1)362 

 

 

 

Fotografie 6. „Zatím ještě ideální sportovní Fotografie 7. „Josef Odložil s dcerou Radkou 

manželství“363 a synem Martinem v Americe na výletě, v dobách, 

Zdroj: MF DNES: Víkend (18. 9. 1993, s. 8)364 kdy byl ještě jejich „hodný táta““365 

 Zdroj: archív, Blesk (27. 1. 1997, s. 7)366 

 
361 PROKEŠOVÁ, Marta, Vojtěch BLAŽEK a Pavel VITOUŠ. PŘIBĚH LÁSKY skončil TRAGÉDIÍ. 

Mladá fronta DNES: Víkend, ref. 242, s. 1. 
362 PROKEŠOVÁ, Marta, Vojtěch BLAŽEK a Pavel VITOUŠ. PŘIBĚH LÁSKY skončil TRAGÉDIÍ. 

Mladá fronta DNES: Víkend, ref. 242, s. 1. 
363 PROKEŠOVÁ, Marta, Vojtěch BLAŽEK a Pavel VITOUŠ. PŘIBĚH LÁSKY skončil TRAGÉDIÍ. 

Mladá fronta DNES: Víkend, ref. 242, s. 8. 
364 PROKEŠOVÁ, Marta, Vojtěch BLAŽEK a Pavel VITOUŠ. PŘIBĚH LÁSKY skončil TRAGÉDIÍ. 

Mladá fronta DNES: Víkend, ref. 242, s. 8. 
365 SOBOTKOVÁ, Alena. Příběh lásky a nenávisti. Blesk - Čechy, ref. 222, s. 7. ISSN 1210-5333. 
366 SOBOTKOVÁ, Alena. Příběh lásky a nenávisti. Blesk - Čechy, ref. 222, s. 7. ISSN 1210-5333. 
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Fotografie 8. „Místo tragédie – hostinec Fotografie 9. „Poslední fotografii Josefa 

U Cimbury v Bělé pod Pradědem“367 Odložila pořídili jeho příbuzní v nemocnici 

Zdroj: archív, Blesk (25. 7. 1996, s. 1)368 potají, přes výslovný zákaz lékařů“369 

 Zdroj: Blesk (27. 1. 1997, s. 7)370 

 

 

Fotografie 10. Pohřeb Josefa Odložila – „Malé Andrejce, která 

sedí na klíně své matky Evy, bude otec jistě scházet. Těžce nese 

smrt Josefa Odložila i jeho sestra Míla (v černých brýlích).“371 

Zdroj: David Malík, Blesk (25. 9. 1993, s. 1)372 

 
367 RYŠLINK, Pavel. Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 4 roky. Blesk - Čechy, ref. 208, s. 1. 
368 RYŠLINK, Pavel. Martin Odložil (21): Za smrt otce pouhé 4 roky. Blesk - Čechy, ref. 208, s. 1. 
369 SOBOTKOVÁ, Alena. Příběh lásky a nenávisti. Blesk - Čechy, ref. 222, s. 7. ISSN 1210-5333. 
370 SOBOTKOVÁ, Alena. Příběh lásky a nenávisti. Blesk - Čechy, ref. 222, s. 7. ISSN 1210-5333. 
371 VRANÝ, Marek. Čáslavská na pohřbu nebyla. Blesk, ref. 207, s. 1. 
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Fotografie 11. „Martin Odložil a Jaroslav Lieskovan (vpravo) 

po vynesení rozsudku Okresním soudem v Šumperku.“373 

Zdroj: ČTK – Vladislav Galgonek, Právo (25. 7. 1996, s. 1)374 

 

 

 

Fotografie 12. „Martin Odložil odchází spolu se svou matkou 

od pátečního jednání Krajského soudu v Olomouci.“375 

Zdroj: ČTK – Vladislav Galgonek, Právo (30. 11. 1996, s. 2)376  

 
373 HRADIL, Miloslav. Odložil dostal čtyři roky za zabití svého otce. Právo, ref. 291, s. 1. 
374 HRADIL, Miloslav. Odložil dostal čtyři roky za zabití svého otce. Právo, ref. 291, s. 1. 
375 (mhr). Krajský soud potvrdil trest M. Odložilovi za zabití otce. Právo, ref. 297, s. 2. 
376 (mhr). Krajský soud potvrdil trest M. Odložilovi za zabití otce. Právo, ref. 297, s. 2. 
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Příloha č. 2: Osobní e-mailová komunikace s Johnem Bokem ze spolku Šalamoun 

(obrázek) 

 


