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Abstrakt 

 Diplomov{ pr{ce Letecké a železniční nehody v ČSSR a ČR v letech 1960 - 2008  

v denním tisku se zabýv{ průběhem, okolnostmi a medi{lním pokrytím deseti 

z{važných dopravních nehod (pěti leteckých a pěti železničních). Snaží se také 

o jejich zasazení do celkového společenského kontextu. 

Pr{ce popisuje a porovn{v{ zobrazení těchto nehod ve vzorku denního tisku – 

v denících Rudé pr{vo, Pr{vo, Mlad{ fronta a Mlad{ fronta DNES. Pr{ce ukazuje, jak 

se ve sledovaném období měnil způsob zpravodajského pokrytí z{važných leteckých 

a železničních nehod a porovn{v{ rozdíly v rozsahu i obsahu tohoto pokrytí. Snaží 

se také vysledovat faktory, které ovlivňovaly nebo ovlivňují způsob informov{ní 

o těchto ud{lostech. Cílem je pouk{zat na proměny metod i výsledků novin{řské 

pr{ce a zasazení těchto zjištění do historického, společenského a medi{lně-

teoretického kontextu.  

Kromě této praktické č{sti je pr{ce doplněna o kapitoly, věnované teorii 

leteckých a železničních nehod a jejich prevence. Medi{lní analýza je doplněna 

přehledem vývoje médií ve sledované době a relevantních medi{lních teorií.  

 



Abstract 

Diploma thesis Aircraft and railway accidents in the Czechoslovakia and 

in the Czech Republic in 1960 – 2008 in the daily press describes ten serious traffic 

accidents (five airplane and five train accidents), the context and  especially 

the media coverage of these accidents.  

The thesis describes and compares the media coverage of these accidents 

in the analysed daily press - in daily newspaper Rude pravo, Pravo, Mlada fronta 

and Mlada fronta DNES. It shows the changes in the way of media coverage. It also 

looks for the factors which influenced the way of media coverage. The aim is to show 

the changes in the methods and results of a work of a journalist and to set them into 

the historical, political, social and media context. 

Furthermore, the thesis consists some theoretical parts about aircraft and 

railway accidents and prevention. The media analysis is contextualised by some 

relevant media theories and a brief history of media in Czechoslovakia and the Czech 

Republic in the analysed period. 
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Úvod 

 

Výběr a vymezení tématu 

K výběru tématu pr{ce vedl autorku především dlouhodobý z{jem o letecké 

nehody a civilní letectví obecně. Příbuznému tématu se věnovala již ve své 

bakal{řské pr{ci a během magisterského studia se tento z{jem prohloubil také 

v medi{lně-teoretickém kontextu. Vzhledem k rozsahu diplomové pr{ce a pro širší 

možnosti historické srovn{vací analýzy medi{lních obsahů se autorka rozhodla 

věnovat se jak zobrazení leteckých, tak i železničních nehod.  

Pro vymezení nehod je klíčové území, kde k nehodě došlo, nikoli provozovatel 

havarovaného dopravního prostředku. U leteckých nehod bylo zvoleno pět 

největších (podle počtu obětí) na území Československa, resp. České republiky, 

spadajících do období 1960 – 2008. Při výběru železničních nehod nebyl kritériem jen 

jejich rozsah, ale byla zohledněna i rovnoměrnost pokrytí celého sledovaného období 

s přihlédnutím k časovému rozložení nehod leteckých.  

 

Analyzovan{ periodika a sledované období 

 Analyzov{na jsou celost{tní vyd{ní deníků Rudé pr{vo a Mlad{ fronta, 

respektive Pr{vo a Mlad{ fronta DNES. Oba deníky vych{zely kontinu{lně během 

celého téměř pades{tiletého období. Autorka se domnív{, že jejich komparací bude 

prok{z{na výrazn{ proměna medi{lních obsahů ve sledovaném období i další 

rozdíly, uvedené d{le v hypotéz{ch. 

Ačkoli v tezích diplomové pr{ce bylo uvedeno, že bude sledov{no období 

tří týdnů po každé z nehod, rozhodla se autorka po zah{jení pr{ce sledované období 

rozšířit na 31 dnů.  

Důvodem je časové vymezení ve vyhl{šce 376/2006 Sb. i v předpisech 

Mezin{rodní organizace pro civilní letectví (ICAO), podle nichž se do celkového 

počtu obětí leteckých i železničních nehod započít{vají úmrtí na n{sledky zranění 

do 30 dnů po nehodě.  
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Autorka je přesvědčena, že úmrtí dalšího zraněného je jedním z nejsilnějších 

impulsů pro případné zveřejnění dalšího medi{lního obsahu. Domnív{ se tedy, 

že po rozšíření sledovaného období na 31 dní (30 dní dle předpisů + jeden den pro 

zpracov{ní informace v médiích) bude možné dojít k relevantnějším z{věrům, 

co se týk{ předpokl{daného poměru mezi počtem obětí a prostorem, který nehoda 

dostala v médiích.   

 

Struktura pr{ce  

 Struktura pr{ce se odlišuje od předpokl{dané struktury, kter{ byla uvedena 

ve schv{lených tezích diplomové pr{ce. Ke změn{m došlo z důvodu větší 

přehlednosti a srozumitelnosti pr{ce.   

První kapitoly jsou věnov{ny úvodu do problematiky leteckých a železničních 

nehod a věnují se také vývoji bezpečnosti těchto druhů dopravy v Československu 

a ČR. Souč{stí těchto kapitol jsou také vysvětlivky některých odborných termínů, 

které jsou použív{ny d{le ve faktografické č{sti. Další kapitola je věnov{na 

stručnému přehledu vývoje československých, resp. českých médií ve sledovaném 

období a d{le pojedn{v{ o teoretických aspektech zpravodajského pokrytí 

negativních ud{lostí.  

N{sleduje deset kapitol, zabývajících se jednotlivými nehodami (řazeno 

chronologicky), přičemž první č{st kapitoly je vždy věnov{na průběhu, okolnostem 

a n{sledkům nehody. Druh{ č{st analyzuje její zpravodajské pokrytí. 

Obrazové přílohy, schémata, tabulky a grafy jsou vkl{d{ny do textu 

diplomové pr{ce, nikoli na její z{věr. Je tomu tak z důvodu přehlednosti. Schémata a 

obr{zky, důležité pro pochopení průběhu nehod, jsou vkl{d{na přímo do textu. 

Obrazové přílohy spíše ilustračního charakteru jsou vloženy na koncích kapitol. 

 

Cíl pr{ce, metoda a hypotézy 

Cílem pr{ce je popsat okolnosti, průběh a n{sledky analyzovaných nehod 

a zachytit jejich zobrazení v dobovém tisku. Na relevantní materi{ly je aplikov{na 

kvalitativní metoda historické srovn{vací analýzy. Cílem analýzy je srovn{ní obsahu 

materi{lů, zveřejněných v analyzovaných denících a v různých obdobích, a obsahu 
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materi{lů, dostupných v archivech a v odborné literatuře. Autorka se bude snažit 

vysledovat faktory, které ovlivňovaly nebo ovlivňují způsob informov{ní 

o nehod{ch. Kromě toho budou ověřeny n{sledující hypotézy:  

 

1) Kvalita i kvantita zpravodajského pokrytí z{visí především na období, v němž 

k nehodě došlo.  

2) Je patrn{ snaha o zastření selh{ní lidského faktoru do roku 1989. 

3) Je patrný kvalitativní rozdíl mezi zpravodajským pokrytím nehod deníky 

Rudé pr{vo a Mlad{ fronta v období do roku 1989. 

4) Po roce 1989 se u obou deníků předpokl{d{ konvergence obsahů a vzrůstající 

tendence k bulvarizaci.  

5) U poslední analyzované nehody (Studénka, 2008) se předpokl{d{ zmínka 

o terorismu jako možné příčině.  

6) Prostor, který nehoda dostala v médiích, je přímo úměrný rozsahu nehody 

(zejména počtu obětí). 

7) Výrazn{ změna ve zdravotním stavu zraněných (úmrtí, výrazné zlepšení atd.) 

je impulsem ke zveřejnění další zpr{vy. 

 

Podle z{věru autorčiny bakal{řské pr{ce byly deníky Rudé pr{vo a Mlad{ 

fronta ve 40. letech 20. století určitými „protiklady“ (samozřejmě v r{mci možností 

tehdejší medi{lní scény): Rudé pr{vo bylo konzervativnější a zaměřené spíše 

na věkově starší čten{řský segment. Letecké nehodě československých hokejistů 

(1948) se věnovalo nejméně z pěti sledovaných deníků, nejstručněji a se zpožděním. 

Mlad{ fronta byla orientov{na spíše na mladší č{st recipientů. Podle z{věrů 

bakal{řské pr{ce se jí podařilo téma zpravodajsky pokrýt nejkvalitněji. 1  Autorka 

proto předpokl{d{, že podobn{ situace bude i ve sledovaném období 1960-1989. 

Naproti tomu v současnosti lze oček{vat podobný způsob zpravodajského pokrytí 

u obou periodik s tím, že ke konvergenci došlo především v průběhu 90. let. 

                                                 
1
 ŠÍROVÁ, Tereza. Zmizení letadla s československými hokejisty v roce 1948 pohledem československého tisku. 

Bakalářská práce. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií 
a  žurnalistiky, 2008.  S. 60 – 61.  
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Je nutné vzít v potaz, že sledované období 31 dnů je příliš kr{tké na to, aby se 

v médiích mohla u všech nehod objevit potvrzen{ informace o skutečné příčině 

nehody – například u leteckých nehod vyšetřov{ní běžně trv{ měsíce. Nelze proto 

hodnotit jako nedostatek, když periodika tuto informaci neuvedou. Je však vhodné, 

aby média uvedla alespoň uvažované možnosti, co mohlo nehodu zapříčinit.   

 

Prameny a zdroje 

 Ke zpracov{ní faktografické č{sti této diplomové pr{ce byla využita odborn{ 

literatura, zabývající se leteckými a železničními nehodami a bezpečností letecké 

a železniční dopravy, d{le materi{ly z vyšetřovacích spisů z fondů Úřadu pro civilní 

letectví, Archivu bezpečnostních složek, Českých drah a Dr{žní inspekce, d{le 

odborné internetové servery, televizní dokumenty a osobní rozhovory 

a korespondence autorky s odborníky a svědky analyzovaných nehod.  

 V odborné č{sti bylo čerp{no z odborné medi{lně-teoretické a medi{lně-

historické literatury a z analyzovaných materi{lů – relevantních zpravodajských 

útvarů z deníků Rudé pr{vo, Pr{vo, Mlad{ fronta a Mlad{ fronta DNES.  

 

Problémy 

 V případě železničních nehod se autorka potýkala s horší dostupností 

podkladů – vyšetřovací spisy archivují tři různé instituce a např. získané materi{ly 

k nehod{m z 90. let jsou velmi stručné (například k železniční nehodě u Krouny 

(1995) získala autorka pouze pětistr{nkovou z{věrečnou zpr{vu, kdežto k letecké 

nehodě v Praze – Suchdole (1975) byly k dispozici tři kartony materi{lů). Z tohoto 

důvodu je faktografick{ č{st věnovan{ železničním nehod{m stručnější než č{st 

věnovan{ nehod{m leteckým. Dle n{zoru autorky je tato skutečnost menším 

problémem, než kdyby tomu bylo naopak – v případě železničních nehod 

se ve většině případů povedlo jasně určit příčinu nehody, kdežto u některých nehod 

leteckých nejsou příčiny a okolnosti zcela objasněny. Je proto pochopitelné, že je 

leteckým nehod{m věnov{n větší prostor a je zmíněno více možných hypotéz. 
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1.  

Letecké nehody – teoretický úvod 

 

1.1. Leteck{ nehoda – terminologie, typologie  

 

Leteck{ nehoda je mimoř{dn{ ud{lost v leteckém provozu, kdy dojde 

k těžkému zranění či usmrcení osob nebo k v{žnému poškození, zničení či zmizení 

letadla. 

Současn{ klasifikace leteckých nehod je stanovena předpisem L-13 

„O odborném zjišťov{ní příčin leteckých nehod a incidentů“ a použív{ se v odborném 

diskursu. „Ud{losti v leteckém provozu“, zkr{ceně „ud{losti“ se zde člení 

do tří skupin:  

 Leteck{ nehoda (d{le také LN) – „ud{lost spojen{ s provozem letadla, kter{ se stala 

mezi dobou, kdy jak{koliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, 

kdy všechny takové osoby letadlo opustily (<) a při které někter{ osoba byla smrtelně 

nebo těžce zraněna, letadlo bylo zničeno nebo poškozeno (tak, že poškození nepříznivě 

ovlivnilo pevnost konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky letadla, a vyž{d{ si 

větší opravu nebo výměnu postižených č{stí) nebo letadlo je nezvěstné‚ nebo je 

na zcela nepřístupném místě.“ 2 

 V{žný incident – „incident, jehož okolnosti naznačují vysokou pravděpodobnost LN, 

jenž je spojený s provozem letadla a který se (<) stal mezi dobou, kdy jak{koliv osoba 

nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo 

opustily.“3 4  

                                                 
2
 L 13 - Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Praha : Ministerstvo dopravy ČR, 2010. 

85 s. *28. 3. 2011+. Dostupné z WWW: <http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-13/index.htm>. 
3
 L 13 - Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Praha : Ministerstvo dopravy ČR, 

2010. 85 s. *28. 3. 2011+. Dostupné z WWW: <http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-13/index.htm>. 
4
 Nam{tkou lze uvést některé příklady v{žných incidentů: nebezpečné sblížení vyžadující úhybný manévr  

k zabr{nění sr{žky nebo nebezpečné situaci; ud{lost, při které pos{dka musí nouzově použít kyslík; pož{r a dým  

v prostoru pro cestující, v n{kladových prostorech nebo pož{r motoru; mal{ z{soba leteckých pohonných hmot, 

incidenty při vzletu a přist{ní, jako vyjetí do stran nebo za dr{hu, přist{ní v předpolí atd. 
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 Incident – „ud{lost jin{ než leteck{ nehoda, spojen{ s provozem letadla, kter{ 

ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost provozu. Jedn{ se o chybnou činnost osob 

nebo nespr{vnou činnost leteckých a pozemních zařízení v leteckém provozu, jeho 

řízení a zabezpečov{ní, jejíž důsledky však zpravidla nevyžadují předčasné ukončení 

letu nebo prov{dění nestandardních (nouzových) postupů. Incidenty v letovém 

provozu se rozdělují podle příčin na letové‚ technické‚ v řízení letového provozu 

v zabezpečovací technice a jiné.“5 

 

Mezi laickou veřejností i v médiích se ale st{le nejčastěji použív{ tradiční 

klasifikace podle n{sledků, kter{ ud{losti v letovém provozu dělí na letecké 

katastrofy, nehody a předpoklady leteckých nehod.6  

 Leteck{ katastrofa – ud{lost, při níž došlo k usmrcení osob  

 Leteck{ nehoda – ud{lost, kdy došlo k v{žnému poškození nebo zničení 

letadla, k těžkému zranění osob (ale bez obětí na životech) nebo je letadlo 

nezvěstné 

 Předpoklad letecké nehody – k nehodě jen čirou n{hodou nedošlo 

 

V této diplomové pr{ci se autorka bude striktně držet aktu{lní klasifikace dle 

předpisu L-13. Protože se pr{ce zabýv{ pouze ud{lostmi v leteckém provozu, 

při nichž zahynuly osoby, bude se ve faktografické č{sti pr{ce hovořit výhradně 

o leteckých nehod{ch (nebudou užív{na synonyma jako neštěstí, tragédie, katastrofa 

atd.), ačkoli to pr{ci ochudí ze stylistického hlediska. Autorka se ale domnív{, 

že přednost m{ faktick{ spr{vnost a dodržení jednotného diskursu. Výjimkou 

mohou být pouze citace z dobového tisku a z archivních materi{lů.  

                                                 
5
 L 13 - Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Praha : Ministerstvo dopravy ČR, 

2010. 85 s. [28. 3. 2011+. Dostupné z WWW: <http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-13/index.htm>. 
6
 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 1. Cheb : Svět křídel, 2009. S. 8. 
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1.2.  Kategorizace leteckých nehod  

 

Kategorizace leteckých nehod není jednotn{ a nevych{zí z ž{dného ofici{lního 

dokumentu.  Je ale možné převzít např. kategorizaci, používanou obs{hlou 

internetovou datab{zí Aviation-safety.net, kde se letecké nehody člení podle příčiny 

a podle n{sledku.  

„Posuzov{ní nehodovosti podle příčin m{ určit{ úskalí, protože ve většině případů 

se jedn{ o „řetěz ud{lostí“, kdy nějaký poč{teční impuls odstartuje ud{losti, které na sebe 

v logickém sledu navazují a v konečném důsledku vyústí v nehodu,“7 upozorňují Ladislav 

Keller a V{clav Kolouch. Obvykle se ale podaří určit hlavní příčinu a další, 

spolupůsobící příčiny. 

 

Letecké nehody mohou být zapříčiněny například n{sledujícím:8 

 Letadlo (např. porucha motoru, selh{ní systémů, porucha řízení atd.) 

 Řízení letového provozu a navigace (špatný nebo nespr{vně pochopený 

pokyn, chyby v komunikaci atd.) 

 N{klad (špatné vyv{žení, špatné upevnění, pož{r atd.) 

 Sr{žka letadel (na dr{ze / ve vzduchu) 

 Sr{žka s objekty (vybavení letiště, budovy, silnice, elektrické vedení, pt{ci, 

lidé, zvířata) 

 Počasí (mal{ dohlednost, turbulence, n{mraza, bouřka, z{sah bleskem, 

vulkanický prach atd.)  

 Pos{dka (nedostatečn{ kvalifikace, špatné rozhodnutí, vliv alkoholu nebo 

drog, dezorientace, jazykové a komunikační problémy, únava, zdravotní 

indispozice atd) 

 Sabot{ž, únos, sebevražda 

 

                                                 
7
 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 2. Cheb : Svět křídel, 2009. 

S. 9. 
8
 KELLER, Ladislav.  Letecké nehody. Přednáška pro leteckou školu Flying Academy. 2010. 
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Z výše uvedeného lze snadno odvodit rizikové faktory, které mohou zvýšit 

pravděpodobnost letecké nehody.  

Nejčastější příčinou je selh{ní lidského faktoru (nejčastěji jde o chybu pos{dky, 

ale může se jednat i o chybu řízení letového provozu). Uv{dí se, že lidské selh{ní m{ 

na svědomí cca 70% všech leteckých nehod.9  

 

Server Aviation-safety.net dělí letecké nehody také podle n{sledku, tedy 

podle toho, co příčina způsobí. Nejdůležitějšími n{sledky jsou n{sledující. 10 

(Statistiky jsou převzaty ke dni 10. 4. 2011. Celkový počet nehod v datab{zi, k nimž je 

nutno uveden{ čísla vztahovat, je k tomuto dni 12 232. Do kategorie podle n{sledku 

je ale zařazena cca jen polovina nehod v datab{zi.) 

 

 Řízený let do terénu (CFIT – Controlled Flight Into Terrain) – jinak 

provozuschopné letadlo pod kontrolou pos{dky je neúmyslně navedeno 

do terénu, přek{žky, nebo vody, obvykle se ž{dným předchozím vědomím 

hrozící kolize.11 Příčin může být více – od špatné viditelnosti po lidské selh{ní 

nebo teroristický útok.  V datab{zi Aviation-Safety.net je k 10. 4. 2011 uvedeno 

764 nehod CFIT (cca 6 % z celkového počtu nehod). 

 Ztr{ta řiditelnosti letounu – příčinou může být technick{ porucha, chyba 

v pilot{ži, sr{žka, pož{r atd. Aviation-safety.net uv{dí 1195 případů (cca 10%). 

 Nouzové přist{ní (499 případů, cca 4 %) 

 Vyjetí z dr{hy (720 případů, cca 6 %) 

 Zničení letadla na zemi (686 případů, cca 5,5 %) 

                                                 
9
 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 4. Rukopis poskytnutý autorem. (Publikace 

by měla vyjít v druhé polovině roku 2011 v nakladatelství Svět křídel. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny 
nakladatelské údaje ani čísla stránek.)  
10

 AVIATION SAFETY NETWORK. Safety Issue List – Result *online+. *10. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://aviation-safety.net/database/events/event.php?code=RE>. 
11

 KELLER, Ladislav, ŠÍROVÁ, Tereza. E-mailová korespondence. 1. 5. 2011.  
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1.3.  Vyšetřov{ní leteckých nehod 

 

První institucí, kter{ se obvykle dozví o letecké nehodě, jsou z{chranné složky. 

Nehodu hl{sí obvykle řízení letového provozu nebo svědkové. Mnohdy si asistenci 

z{chranných složek vyž{d{ pos{dka např. před nouzovým přist{ním. Masivnost 

z{sahu (počet a stupeň připravenosti hasičské techniky, vozů z{chranné služby, 

pohotovost v blízkých nemocnicích) je ovlivněna zejména charakterem problému 

letadla, počtem osob na palubě a množstvím paliva v n{držích.12  

Postup při vyšetřov{ní leteckých nehod stanovuje v současnosti ČR předpis  

L-13. V současné době se leteck{ nehoda nebo incident ohlašuje kompetentním 

institucím – Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) a především Ústavu pro odborné 

zjišťov{ní příčin leteckých nehod (ÚZPLN) 13 . Do roku 2002 nehody evidoval 

i vyšetřoval ÚCL (a jeho předchůdci), k 1. 1. 2003 ale byl zřízen samostatný ÚZPLN 

(šlo o jednu z podmínek vstupu ČR do EU).14 Ten stanoví vyšetřovací komisi nebo 

pověří zmocněnce, který ud{lost d{le vyšetřuje. V období, do něhož spadají 

analyzované hav{rie, odpovídala za vyšetřov{ní leteckých nehod a incidentů St{tní 

leteck{ inspekce (SLI) – předchůdce dnešního Úřadu civilního letectví.15 Tento org{n 

byl z{roveň pověřen dohledem nad celým civilním letectvím a stanovoval předpisy 

pro letecký provoz. 

 

V případě leteckých nehod je postup přibližně n{sledující.Po zajištění místa 

(uhašení pož{ru, vyproštění zraněných) je místo ohled{no a zdokumentov{no 

vyšetřovací komisí. Sleduje se jak přesné rozmístění a poloha trosek, tak i poloha 

a rozmístění případných usmrcených osob. N{sleduje vyproštění a odvoz těl obětí, 

jejich identifikace a pitvy (určení přesné příčiny smrti může pomoci určit, co se 

                                                 
12

 ŠÍROVÁ, Tereza, KELLER, Ladislav. Osobní rozhovor. [8. 4. 2011]. Z důvodu rozsahu není přepis cca 
šestihodinového neformálního rozhovoru citován v přílohách.  
13

 JONÁŠ, Jiří. Posouzení evropských systémů hlášení leteckých nehod a incidentů. Bakalářská práce. Brno : 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2009. 26 s. *2. 4. 2011.+ Dostupné z WWW: 
<http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=14405>. 
14

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 1. Cheb : Svět křídel, 2009. S. 16. 
15

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 1. Cheb : Svět křídel, 2009. S. 16. 
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s letadlem a osobami na palubě dělo před hav{rií – např. poškození tk{ní ohněm 

nebo nedostatkem kyslíku). Zjišťuje se také např. činnost členů pos{dky v okamžiku 

smrti, přítomnost stresových hormonů nebo toxických l{tek.  

Trosky jsou identifikov{ny a jsou vybr{ny důležité souč{sti – letové 

zapisovače (zapisovač letových údajů a z{znamník hovoru v pilotní kabině), palubní 

přístroje, prvky řízení nebo typicky (nebo naopak nezvykle) poškozené souč{sti 

letounu či zavazadel, které jsou pak podrobeny expertiz{m.16  

Z{roveň probíhají výslechy svědků ud{losti, analyzuje se komunikace 

pos{dky s řízením letového provozu, určuje se vliv počasí na vznik nehody a probíh{ 

otevření a analýza letových zapisovačů. Zkoum{ se také kompetentnost pos{dky 

a stav a historie letounu – klíčové jsou dokumenty o údržbě, které vypovídají jak 

o provedených oprav{ch, tak o případných technických problémech, které měl stroj 

v minulosti. Prošetřuje se také stav a funkčnost navigačních zařízení, případně 

i letištního vybavení. Po stanovení možné příčiny nehody lze provést „historické 

srovn{ní“ nehody s jinými, podobnými nehodami, které se staly v dřívější době.17 

Po stanovení příčiny nebo pravděpodobné příčiny nehody n{sleduje vyd{ní 

souhrnné zpr{vy o vyšetřov{ní letecké nehody a jsou stanovena bezpečnostní 

opatření, kter{ mají zabr{nit opakov{ní podobných ud{lostí. Bezpečnostní opatření 

se mohou dotýkat širokého okruhu osob nebo institucí – od pilotů a stevardů 

(upozornění na kritické činnosti, zahrnutí n{cviku řešení problému do pilotního 

výcviku, bezpečnostní instrukt{ž) přes řídící letového provozu, leteckou společnost, 

mechaniky, pracovníky letiště až po výrobce letounu nebo jeho komponent. 

                                                 
16

 L 13 - Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Praha : Ministerstvo dopravy ČR, 
2010. 85 s. *28. 3. 2011+. Dostupné z WWW: <http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-13/index.htm>. 
17

 CINEFLIX. Letecké katastrofy. Cyklus dokumentárních rekonstrukcí. 
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1.4.  Bezpečnost letového provozu v Československu a České republice 

 

K leteckým nehod{m začalo doch{zet téměř okamžitě po vzniku 

samostatného Československa. Za zmínku stojí např. nehoda italského vojenského 

letounu u Bratislavy, na jehož palubě zahynul gener{l Milan Rastislav Štef{nik.18 

Se vznikem komerčních Československých st{tních aerolinií (ČSA) v roce 

1923 19  a n{sledným rozvojem civilního letectví začalo z{hy doch{zet k dalším 

nehod{m. V období 1918 – 1939 došlo na našem území k 57 leteckým nehod{m, při 

nichž zahynulo 52 osob. Pouze 12% nehod mělo smrtelné n{sledky.20 

V předv{lečném období, kdy se civilní leteck{ doprava víceméně rozvíjela, 

doch{zelo k nehod{m především kvůli špatnému počasí, chyb{m v navigaci a vůbec 

nedostatečnému navigačnímu zařízení. Po 2. světové v{lce došlo v této oblasti 

k významným pokrokům – šlo především o rozvoj radionavigace, zejména přesného 

přístrojového přibližovacího přist{vacího systému ILS.21  Zdokonalení navigačních 

postupů velmi usnadnilo především lét{ní za špatné viditelnosti. 

S okupací v roce 1939 byl civilní provoz v Československu zastaven. 

Československé aerolinie byly obnoveny v roce 1946. Po roce 1948 se na civilním 

letectví výrazně podepsaly politické vlivy. Jak u samotných pilotů, tak i u vedení 

ČSA nebo SLI se více dbalo na „vhodný původ“, než na praktické zkušenosti, 

schopnosti nebo vzděl{ní. Během 40. a 50. let došlo na území Československa (nebo 

jinde ve světě k nehod{m ČSA) ke 20 nehod{m, při nichž zahynulo 123 osob.  

Na přelomu 50. a 60. let se začaly využívat kapacitně větší letouny 

s výkonnějšími (turbovrtulovými nebo proudovými) pohonnými jednotkami. Větší 

počet přepravovaných osob vedl k n{růstu počtu obětí případných leteckých neštěstí. 

Nepříliš uspokojiv{ situace v Československu se tím ještě zhoršila.  

 

                                                 
18

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 1. Cheb : Svět křídel, 2009. S. 248.  
19

 Historie *online+. ČSA. *28. 3. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://www.csa.cz/cs/portal/company/about_us/history.htm>. 
20

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 1. Cheb : Svět křídel, 2009. S. 20 – 22.  
21

 History of Aircraft Landing Aids *online+. *2. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://www.centennialofflight.gov/essay/Government_Role/landing_nav/POL14.htm>. 
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Pro ilustraci autorka pr{ce sestavila n{sledující orientační tabulku 

„problémovosti“ některých aerolinií, vych{zející z datab{ze Aviation-Safety.net. 

Porovn{v{ ČSA a několik dalších evropských, srovnatelně velkých a „starých“ 

aerolinií. Čísla v každé kolonce uv{dějí počet incidentů a nehod / počet smrtelných 

nehod: 

 

Společnost  40. léta 50. léta 60. léta 70. léta 80. léta 90. léta 2000  - 
2010 

Celkem 
(od roku 
založení) 

ČSA (*1923) 8 / 3 10 / 5 7 / 6 20 / 4 3 / 0 1 / 0 0 49 / 18 

LOT (Polsko, *1929) 3 / 0 13 / 3 9 / 3 11 / 1 19 / 3 2 / 0 0 57 / 10 

FinnAir (Finsko, *1923) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 3 / 0 

Aer Lingus (Irsko, *1936) 1 / 0 2 / 0 3 / 2 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 9 / 3 

BMI (Británie, * 1949) 0 / 0 0 / 0 3 / 2 1 / 0 2 / 1 1 / 0 0 7 / 3 

Tabulka 1 - Porovnání nehodovosti ČSA a srovnatelných evropských společností 

 

Tabulka ukazuje neuspokojivost situace v československém civilním letectví 

v období po 2. světové v{lce až do 70. let. Zde je sice nutno podotknout, že tabulka 

ilustruje pouze nehodovost ČSA a nebere v potaz nehody cizích společností 

na našem území (jejichž počet byl také nezanedbatelný). Je však zřejmé, 

že neuspokojivý stav st{tních aerolinií celkově nesvědčí o dobrém situaci v civilním 

letectví. 

Za zlomový lze považovat rok 1977, kdy vyvrcholila série systémových změn 

jak u ČSA, tak ve st{tní spr{vě. Šlo o reakci na sérii několika nehod ČSA, které 

si vyž{daly velký počet obětí. Bylo zřejmé, že situace je nad{le neúnosn{. „Období 

změn“ začalo v roce 1975 (kdy došlo k nehodě letounu ČSA u Damašku, kter{ 

si vyž{dala 126 obětí – dodnes nejhorší nehoda v historii ČSA22). Na místa, dosud 

obsazovan{ dělnickými k{dry, byli dosazeni gener{lové vojenského letectva. Ti sice 

neměli zkušenost s civilním letectvím, ale šlo o velmi schopné manažery. „Jejich 

největším přínosem bylo, že dok{zali akceptovat n{vrhy odborníků a uvést je do praxe,“ řík{ 

L. Keller.23  

 

                                                 
22

 AVIATION SAFETY NETWORK. 20. AUG 1975, Il – 62, CSA Ceskoslovenske aerolinie [online]. [10. 4. 2011]. 
Dostupné z WWW: <http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19750820-0> 
23

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 4. Rukopis poskytnutý autorem.  
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K nejz{sadnější inovaci patřilo zavedení vyhodnocov{ní letových zapisovačů 

po každém letu. „Neuk{znění piloti si uvědomili, že jsou sledov{ni, uk{znili se a přestali 

prov{dět nebezpečné manévry při přiblížení, dodržovali stanovené rychlosti letu pro 

jednotlivé f{ze letu, dodržovat omezení letadla atd. Vyhodnocov{ní umožnilo zjistit nejčastější 

chyby, kterých se pos{dky za letu dopouštěly, a bylo možné zavést opatření, kter{ 

pravděpodobnost vzniku chyby minimalizovala.“24 

D{le byl mimo jiné zaveden výcvik pos{dek na simul{torech (do té doby byl 

výcvik prov{děn pouze prakticky v letadlech, což znamenalo, že řešení skutečně 

riskantních situací se ve výcviku neobjevovalo) a došlo také k obnově letového 

parku. A konečně, došlo k zavedení tzv. standardních operačních postupů (SOP) – 

přesně daných pokynů pro spolupr{ci pos{dky. Do té doby se d{ říci, že si pravidla 

pro spolupr{ci přesně určoval každý kapit{n. „Pr{vě zavedení SOP umožňuje bezpečné 

provedení letu, nez{visle na skutečnosti, zda se piloti znají či ne.25 

Tyto systémové změny přinesly své výsledky. Na území ČSSR, respektive ČR, 

nedošlo od 70. let k nehodě civilního dopravního letadla se smrtelnými n{sledky 

(v úvahu se neberou nehody malých soukromých a sportovních letadel). Stejně tak 

od té doby neměly fat{lní leteckou nehodu ani Československé, resp. České aerolinie 

– k poslední nehodě se smrtelnými n{sledky došlo v roce 1977.26  

V současné době je bezpečnost letového provozu v České republice 

na špičkové úrovni a je naprosto srovnateln{ s ostatními zeměmi Evropské unie. 

Důvodů je více – od důrazu na dobrý technický stav letadel, přes spolehlivost 

technického z{zemí, kvalitní výcvik pos{dek i řídících leteckého provozu až 

po stabilní politickou situaci. V současnosti se většina leteckých nehod se smrtelnými 

n{sledky děje v zemích tzv. třetího světa. Na „černé listině“ zak{zaných dopravců, 

kteří nesmějí létat nad územím EU, se nach{zí především aerolinie z afrických 

a některých asijských zemí.27  

                                                 
24

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 4. Rukopis poskytnutý autorem. 
25

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 4. Rukopis poskytnutý autorem. 
26

 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
2011. S. 7. 
27

 List of airlines banned within the EU [online]. European Comission Of Mobility And Transport, 2011.  
*28. 3. 2011+. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm>. 
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1.5.  Vysvětlivky k faktografické č{sti  

 

Z důvodu srozumitelnosti n{sledujících kapitol, kde jsou podrobněji 

rozebr{ny okolnosti, průběh a n{sledky pěti vybraných analyzovaných nehod, 

považuje autorka za vhodné vysvětlit některé odborné termíny, které se v textu 

opakovaně objevují a jejichž vysvětlov{ní v textu by narušilo jeho kompaktnost. 

 

Složení pos{dky:  

 V současné době je pos{dka většiny dopravních letadel pouze dvoučlenn{: 

 velitel letadla (kapit{n) – odpovíd{ za přípravu a bezpečné provedení letu. 

Řídí činnost celé pos{dky. V řízení letadla se může střídat s druhým pilotem.28  

 druhý pilot (také první důstojník) – je podřízen veliteli letadla.  

Obecně platí, že jeden pilot řídí letadlo a druhý se star{ o navigaci, 

o radiokomunikaci s řízením letového provozu, kontroluje chod palubních systémů, 

proch{zí seznamy povinných úkonů (tzv. checklisty) a podobně.  

V období, do něhož spadají analyzované hav{rie, byly pos{dky zpravidla 

pětičlenné. Kromě dvojice pilotů byl v kokpitu také:  

 palubní mechanik – prov{děl obsluhu palubních systémů 

 radista – zajišťoval komunikaci s řízením letového provozu 

 navig{tor – zajišťoval navigační vedení letadla po trati 

 

F{ze letu: 

 vzlet - manévr letadla od okamžiku, kdy se d{ do pohybu, až do dosažení 

smluvené výšky (např. 15 – 25 metrů)29 

 stoup{ní do letové hladiny 

 horizont{lní let v letové hladině (v tzv. cestovní výšce)  

 kles{ní – sestup z letové hladiny  

                                                 
28

 Velitel letadla *online+. Průvodce světem povolání, *19. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://www.occupationsguide.cz/cz/povol/povolani.aspx?Par=857.htm>. 
29

 KOLEKTIV AUTORŮ. Učebnice pilota 2008. Cheb : Svět křídel, 2008. S. 88.  
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 přiblížení na dr{hu – opis daného obrazce v blízkosti letiště, který letadlo 

směřuje na přist{vací dr{hu 

 přist{ní – manévr letadla od průletu smluvenou výškou až do okamžiku 

zastavení 

 

Řízení letového provozu 

Počet středisek řízení letového provozu, s nimiž pos{dka komunikuje 

od zah{jení přípravy ke vzletu až po přist{ní, se na různých letištích liší. Jednotliv{ 

pracoviště se odlišují funkcí a mnohdy také sektorem vzdušného prostoru, který mají 

na starosti. Nejdůležitější jsou ale tři:30 

 

 věž (TWR – z angl. Tower) – obvykle řídí pohyb letadel na letišti a d{v{ 

povolení ke vzletu a přist{ní 

 středisko přiblížení (APP – Approach) – řídí letadla po vzletu, během č{sti 

stoup{ní, během č{sti kles{ní a před přist{ním  

 oblastní středisko řízení (ACC – Area Control Centre) – řídí letadla během 

č{sti stoup{ní, při horizont{lním letu v cestovní hladině a během č{sti kles{ní. 

 

Z{kladní navigační prostředky  

 ILS - Instrument Landing System, přesný přístrojový přist{vací systém. 

Navigační systém, nav{dějící pomocí radiového sign{lu letadla ve fin{lní f{zi 

přiblížení na přist{vací dr{hu. Určuje jak sestupovou rovinu, po níž letadlo 

kles{, tak kursovou rovinu - polohu vůči ose dr{hy. Některé typy ILS 

umožňují přist{ní i za nulové viditelnosti.31 

 NDB – nesměrový radiomaj{k (Non-Directional Beacon). Nejstarší 

a nejjednodušší typ radionavigačního zařízení. NDB vysíl{ radiový sign{l 

v p{smu AM ve všech směrech kolem vysílače. Polohu, případně směr lze 

určit po vyhodnocení sign{lů z více maj{ků. 

                                                 
30

 Profil profese ŘLP *online+. Řízení letového provozu. *2. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://www.rlp.cz/generate_page.php?page_id=1635>. 
31

 The Instrument Landing System *online+. *2. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://www.allstar.fiu.edu/aero/ILS.htm>. 
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 VOR – všesměrový radiomaj{k (VHF Omnidirectional Radio Range). Vysíl{ 

dva radiové sign{ly (jeden st{le ve všech směrech, druhý rotuje kolem 

vysílače), podle něhož může zařízení na palubě letadla určit, v jakém směru 

od maj{ku se nach{zí. Často býv{ kombinov{n se zařízením DME (Distance – 

Measuring Equipment), které umožňuje určit vzd{lenost letadla od maj{ku. 

Zařízení se pak označuje VOR/DME. 32 

 

Letový zapisovač (lidově „čern{ skříňka“, ve skutečnosti je červenooranžov{) = 

zařízení, které nahr{v{ buď technické údaje o průběhu letu, jako je výška, rychlost a 

další parametry (tzv. zapisovač letových údajů - Flight Data Recorder - FDR), nebo 

zaznamen{v{ hovory v pilotní kabině a případně i komunikaci s řídící věží (hlasový 

zapisovač - Cockpit Voice Recorder - CVR). Oba druhy letových zapisovačů 

poskytují klíčové informace při vyšetřov{ní leteckých nehod nebo incidentů. Jsou 

extrémně odolné vůči ž{ru, tlaku, vlhkosti, n{razu atd. 

 

 

                                                 
32

 KOLEKTIV AUTORŮ. Učebnice pilota 2008. Cheb : Svět křídel, 2008. S. 315 – 320. 
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2.  

Železniční nehody – teoretický úvod 

 

2.1.  Železniční nehoda – terminologie, typologie 

 

Železniční nehody spadají do kategorie tzv. mimoř{dných ud{lostí v dr{žní 

dopravě. Z{kon 266/1994 Sb. O drah{ch, § 49, rozlišuje dva druhy nehod: 

 

 z{važn{ nehoda v dr{žní dopravě - sr{žka nebo vykolejení dr{žních vozidel, 

ke kterým došlo v souvislosti s provozov{ním dr{žní dopravy, s n{sledkem 

smrti či újmy na zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu. 

 nehoda v dr{žní dopravě - ud{lost, k níž došlo v souvislosti s provozov{ním 

dr{žní dopravy s n{sledkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody.33 

 

Ud{lost, kter{ narušila provoz na železnici, ale nevyž{dala si ž{dný z výše 

uvedených n{sledků, se nazýv{ ohrožením.  

 

Nejčastěji doch{zí ke dvěma druhům železničních nehod:  

 vykolejení – zaviněné obsluhou železnice, případně povětrnostními vlivy 

(např. tepelné rozpín{ní kolejí vlivem horkého počasí). 

 sr{žka – dr{žní vozidlo se může srazit s jiným dr{žním vozidlem, s přek{žkou 

na trati nebo s jiným dopravním prostředkem na křižovatce dr{hy a pozemní 

komunikace. 

                                                 
33

 Zákon o drahách 266/1994 Sb. *online+. *3. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/266_1994.pdf>. 
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2.2. Předpoklady, příčiny a n{sledky železničních nehod 

 

Podobně jako u leteckých nehod, i v případě železničních je nejčastější 

příčinou selh{ní lidského faktoru. Jozef Gulík ve své knize, pojedn{vající 

o železničních nehod{ch na Slovensku, rozděluje nehody do deseti podkapitol podle 

druhu nehody, přičemž u každé kategorie hraje hlavní roli lidské selh{ní.34 

Spad{ sem naprost{ většina případů sr{žky na železnici – jednoduše řečeno, 

pokud jde o střetnutí s jiným vozidlem, musel někdo udělat chybu (vozidlo v dané 

době na trati nemělo být). Viníkem takovéto nehody může být obsluha dr{žního 

vozidla (strojvedoucí, vlakvedoucí), zaměstnanec železniční stanice (výpravčí, 

hl{skař, hradlař atd.) nebo účastník provozu na pozemních komunikacích (řidič 

silničního vozidla, chodec atd.). V případě sr{žek s přek{žkami na trati je určení 

viníka problematičtější – z{visí na tom, zda jde např. o střet se stromem, povaleným 

vichřicí, nebo např. o n{raz do zřícené stavební konstrukce. Do kategorie nehod, 

zapříčiněných lidským selh{ním, patří také někter{ vykolejení. 

Další poměrně častou příčinou železničních nehod jsou povětrnostní vlivy – 

ať už jde např. o silný vítr, který může způsobit vznik přek{žek na trati, nebo o horké 

počasí, jehož vlivem může dojít k tepelnému roztažení kolejnic a n{slednému 

vykolejení vlaku. K méně častým příčin{m železničních nehod pak patří technick{ 

z{vada, sabot{ž / teroristický útok a další příčiny.  

Z výše uvedeného lze odvodit předpoklady pro vznik mimoř{dné ud{losti 

v železniční dopravě. Patří sem například únava, nepozornost, nedostatečný výcvik 

nebo vzděl{ní person{lu. Bohužel není výjimkou ani požív{ní alkoholu ve službě 

a z toho pramenící chyby.35 D{le může nehodu zapříčinit technický stav dr{žního 

vozidla, pozemního vybavení, zabezpečovacích zařízení nebo objektů v blízkosti 

trati, špatné počasí nebo rizikov{ politick{ situace v zemi.  

 

 

                                                 
34

 GULÍK, Jozef. Železničné nehody na Slovensku. Praha : Corona, 2006. S. 293. 
35

 GULÍK, Jozef. Železničné nehody na Slovensku. Praha : Corona, 2006. S. 293.  
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Jako n{sledky železničních nehod lze uvést již zmiňovanou sr{žku 

a vykolejení. Dle autorky sem lze zařadit také ztr{tu řiditelnosti (např. jako 

důsledek technické poruchy), o níž se hovoří v předchozí kapitole věnované 

leteckým nehod{m, nebo ujetí odbrzděného dr{žního vozidla bez strojvedoucího. 

 

2.3.  Vyšetřov{ní železničních nehod 

 

Zjednodušeně lze říci, že vyšetřov{ní železničních nehod probíh{ podobně 

jako u nehod leteckých. Místo nehody je zdokumentov{no, ohled{no, jsou 

provedeny pitvy, analýzy trosek a především výslechy svědků. Na rozdíl od nehod 

leteckých, kde nehodu nejčastěji způsobí chyba pos{dky (kter{ při nehodě obvykle 

zahyne), jsou železniční nehody většinou způsobeny chybami výpravčích nebo 

obsluhy železničních stanic, takže je možné po nehodě získat jejich svědectví 

a provést výslechy. Také trosky jsou mnohem přístupnější než v případě leteckých 

nehod, takže je možné provést expertizy.  

 Železniční nehody v současné době vyšetřuje nez{visl{ Dr{žní inspekce (DI), 

vznikl{ v roce 2003.36  V analyzovaném období je šetřily speci{lní komise, ustanovené 

vl{dou. V 90. letech spadalo vyšetřov{ní do kompetence samotných Českých, 

respektive Československých drah (ČD / ČSD).  

Po určení příčiny nehody n{sleduje potrest{ní viníků (obvykle za obecné 

ohrožení) a preventivní opatření – obvykle vylepšení zabezpečovacích zařízení nebo 

nové pokyny pro zaměstnance v železničním provozu.  

                                                 
36

 O drážní inspekci *online+. Drážní inspekce. *26. 4. 2011+. Dostupné z WWW: <http://www.dicr.cz/o-drazni-
inspekci>. 
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2.4. Bezpečnost železničního provozu v Československu a ČR 

 

Na rozdíl od nehod leteckých neexistuje v případě železničních nehod 

souborn{ datab{ze, z níž by bylo možné vych{zet při sestavov{ní statistik. Proto 

nelze objektivně předložit srovn{ní situace v různých zemích a historický vývoj 

v ČR. Situaci komplikuje také fakt, že neexistuje publikace, poskytující přehled 

železničních nehod v Československu a České republice.  

 Určitou představu ale mohou poskytnout třeba jen přehledy nejhorších 

železničních neštěstí v historii.37 Nutno dodat, že počty obětí těchto tragédií jsou 

většinou pouze přibližné. 

Podle tabulky se situace může jevit, že na tom Československo (resp. Česk{ 

republika – s nejhorší železniční nehodou z roku 1960 ve Stéblové, 118 obětí) 

ve srovn{ní se světem „není tak špatně“. Je ale nutné přihlédnout i k období, v němž 

se nehody ud{ly, a k oblasti, kde k nehod{m došlo.  Nejtragičtější nehody se obecně 

dějí v zemích třetího světa, kde jsou přeplněné vlaky naprosto běžnou z{ležitostí 

a ani technický stav vlaků i železničních staveb není mnohdy ide{lní. Většina 

nejtragičtějších nehod v Evropě se ud{la během některé ze světových v{lek. Důvodů 

je pravděpodobně více – od menšího důrazu na bezpečnost provozu až po velké 

počty osob (většinou voj{ků), přepravovaných ve vlacích, přesahující maxim{lní 

kapacitu.  

 

Země Rok Místo Počet obětí 

Srí Lanka 2004 Peraliya Odhadem 1700 

Francie 1917 Saint-Michel-de-Maurienne Odhadem 800 – 1000 

Rumunsko 1917 Ciruea Odhadem 800 

Indie 1981 Bihar Odhadem 650 

Mexiko 1915 Guadalajara Odhadem 600 

SSSR 1989 Ufa 575  

Itálie 1944 Balvano 550 

Španělsko 1944 Torre del Bierzo 500 

Tabulka 2 - Přehled nejtragičtějších železničních nehod v historii 
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 Katastrofy – dopravní nehody [online+. Všude dobře, tak co doma. *21. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://www.vsudedobre.cz/katastrofy-nehody>. 
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Zajímavé je například porovn{ní nejhorších nehod na území České republiky 

a Slovenska – nejhorší české nehody si vyž{daly 118 (Stéblov{ 1960), 

103 (Šakvice 1953) a 31 (Řikonín 1970) obětí. Nejtragičtější nehody na území 

Slovenska si naproti tomu vyž{daly 35 (Diosek – Sl{dkovičovo 1945) a dvakr{t 

po  devaten{cti (Sekule 1947 a Studený Potok 1951) obětech.38  

Je ale nutné vzít v úvahu, že k tragickým nehod{m doch{zí i v ned{vné době 

na území vyspělých st{tů (např. nehoda v německém Eschede z roku 1998, 101 obětí) 

a nelze z toho automaticky vyvozovat, že by železniční doprava na území daného 

st{tu byla nebezpečn{. 

 

K prvním železničním nehod{m začalo doch{zet v souvislosti s rozvojem 

železniční dopravy ve druhé polovině 19. století. Ruku v ruce s nimi se začaly vyvíjet 

také postupy a technologie, které měly případným nehod{m zabr{nit. Největší důraz 

byl a je kladen na prevenci sr{žek vlaků na trati. Zabezpečení se vyvíjelo 

n{sledujícím způsobem:  

 časov{ soustava – vlaky byly vpouštěny na trať v intervalech, během nichž 

měl předchozí vlak dojet do další stanice  

 prostorov{ soustava – „trať je rozdělena do traťových oddílů a v každém oddílu smí 

být nejvýše jeden vlak. Vjezd do oddílu je možný jen na povolení, výjezd z oddílu 

je jednou z podmínek pro povolení vjezdu dalšího vlaku.“ 39 

 

Staniční a traťov{ zabezpečovací zařízení se vyvíjela n{sledovně:  

 mechanick{ stavědla – výhybky a n{věstidla („zařízení, které n{věstí – polohou 

nebo barevným znakem – říkají, jak m{ vlak jet“40), kter{ se upravovala ručně 

na daném místě ve stanici 

 centr{lní mechanick{ stavědla – změny nastavení výhybek a n{věstidel byly 

prov{děny z jednoho pracoviště  
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 GULÍK, Jozef. Železničné nehody na Slovensku. Praha : Corona, 2006. S. 287. 
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 NOVÁK, Vladimír. Železnice a zabezpečovací zařízení I. – pohled do historie *online+. *21. 4. 2011+. Dostupné 
z WWW: <http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=31379>. 
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 ANTONICKÝ Stanislav. Svet na koĺajniciach. Bratislava : Mladé letá, 1987.  S. S. 96.  
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 oddělen{ mechanick{ stavědla s elektrickým přenosem z{vislostí 

a elektrodynamick{ stavědla – jisté souč{sti jsou propojeny elektricky, takže 

není možné někter{ zařízení nastavit do kolizní polohy.  

 reléov{ stavědla – „z{vislosti i ovl{d{ní vnějších prvků jsou řešeny elektricky 

a informace o povolení k jízdě se strojvedoucím přen{ší výhradně elektricky 

prostřednictvím světelných n{věstidel, později i prostřednictvím vlakových 

zabezpečovačů.41 V současnosti jsou nahrazov{ny počítačovými systémy.  

 feritotranzistorové zabezpečovací systémy 

 elektronické zabezpečovací počítačové systémy – ve světě začala být tato 

zabezpečovací zařízení použív{na cca od 80. let. Na území ČR se skutečný 

vývoj podobných zařízení začal rozvíjet prakticky až v 90. letech.42 

 

V současnosti je většina českých tratí zabezpečena tzv. automatickými bloky, 

které zajišťují, aby do jednotlivých úseků nevjel více než jeden vlak. Přítomnost 

vlaku v úseku se zjišťuje automaticky, pomocí zařízení na kolejnicích, kter{ detekují 

průjezd vlaku.  N{věsti na n{věstidlech jsou obvykle sním{ny opticky a n{věst 

se přen{ší na přístrojovou desku strojvedoucího. V případě, že je na n{věstidle 

n{věst „stůj“ a strojvedoucí nezačne brzdit, ozve se alarm a poté se aktivuje 

automatické brzdění. Pozornost strojvedoucího je kontrolov{na tzv. tlačítkem 

bdělosti, které je nutno mačkat v pravidelných, určených intervalech. Pokud se tak 

nestane, aktivuje se alarm a brzdy.43 
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 NOVÁK, Vladimír. Železnice a zabezpečovací zařízení II. – moderní zabezpečovací zařízení [online].  
*21. 4. 2011+. Dostupné z WWW: <http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=31415>. 
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 NOVÁK, Vladimír. Železnice a zabezpečovací zařízení II. – moderní zabezpečovací zařízení [online].  
[21. 4. 2011]. Dostupné z WWW: <http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=31415>. 
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 Liniový vlakový zabezpečovač LS *online+. Wikipedia. *26. 4. 2011+.   Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Liniov%C3%BD_vlakov%C3%BD_zabezpe%C4%8Dova%C4%8D_LS>. 
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2.5. Vysvětlivky k faktografické č{sti 

 

Složení vlakové čety: 

 strojvedoucí (strojvůdce) – řídí vlak 

 vlakvedoucí - vykon{v{ nebo řídí pr{ce související s přepravou osob, 

zavazadel a n{kladů ve vlaku.44 V některých vlacích vykon{v{ z{roveň funkci 

průvodčího.  

 průvodčí – kontroluje a vyd{v{ jízdní doklady, poskytuje informace 

cestujícím, dohlíží na bezpečnost a poř{dek ve vlaku 

 

Zaměstnanci řízení železniční dopravy: 

 výpravčí – zaměstnanec vlakové stanice, který řídí provoz a posun vlaků 

ve stanici a často i vjezdy do traťových úseků 

V dalším textu se objevují také zmínky o dalších funkcích. V dnešní době, kdy 

je provoz na železnici zabezpečov{n především automaticky, však jejich význam 

kles{. 

 signalista – ovl{d{ postavení výhybek ve stanici dle pokynů výpravčího 

 hl{skař – pracuje na hl{sce (dopravna na delších úsecích mezi stanicemi, kde 

se dělí traťové úseky) a d{v{ vlaku povolení k vjezdu do dalšího úseku. 

Povolení d{v{ pouze na z{kladě telefonické komunikace s obsluhou 

n{sledujícího úseku, může proto teoreticky vpustit vlak do obsazeného úseku. 

 hradlař – slouží na hradle. Jeho funkce je podobn{ jako funkce hl{skaře. 

Rozdíl mezi hradlem a hl{skou je v tom, že hradlař nemůže díky zabezpečení 

vypravit vlak na obsazenou trať. 

 z{vorař – ovl{d{ z{vory na křižovatk{ch tratě a pozemní komunikace45 
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 Vlakvedoucí *online+. Kartotéka typových pozic. *26. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?id=2265>. 
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 Železniční doprava – základní pojmy *online+. *26. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=gqkmucgt>. 
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3. 

Medi{lně – teoretický úvod 

 

3.1 Vývoj československé a české medi{lní scény v letech 1960 – 2008 

 

V roce 1960, v němž začín{ analyzované období, v médiích st{le přetrv{valy 

podmínky, dané utvrzov{ním moci komunistické strany v 50. letech. Cílem médií 

bylo udržení nastolené hegemonie vl{dnoucí komunistické strany, nikoli 

poskytov{ní nezkreslených a vyv{žených informací nebo generov{ní ekonomického 

zisku. „Funkce médií byly definov{ny klasickou Leninovou tri{dou – propaganda, agitace, 

organizace.“ 46  Tato hegemonick{ role obn{šela především informov{ní o úspěších 

socialistické společnosti – o plnění pracovních z{vazků a jejich dalším navyšov{ní, 

o n{vštěv{ch představitelů spř{telených zemí a o konfliktech nebo problémech 

v kapitalistických zemích nebo zeměmi kapitalistickými způsobených.47 Informov{ní 

o nehod{ch se k plnění této role médií příliš nehodilo – nehody, zejména ty velké 

dopravní, způsobené selh{ním lidského faktoru nebo techniky, by mohly poukazovat 

na neuspokojivý stav v dopravě v socialistické společnosti, což nebylo ž{doucí. 

 Předpoklady pro určité uvolňov{ní podmínek pr{ce médií už ale byly učiněny 

– v roce 1958 byla z{konem 44/1958 Sb. zrušena nutnost členství medi{lních 

pracovníků ve Svazu československých novin{řů. (Tato nutnost dříve činila velmi 

snadným kontrolu a dohled nad prací médií.) Postupné uvolňov{ní, patrné v jiných 

sfér{ch společnosti, se ale v médiích poč{tkem 60. let zatím příliš neprojevovalo. 

„Na rozdíl od Svazu spisovatelů však vedení novin{řské organizace při redefinici úlohy 

a postavení svazu nevystupovalo vůči politice komunistické strany nikterak kriticky 

a v podstatě bez protestů vykon{valo funkci převodové p{ky strany.“48 
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 WILKE, Jürgen. Média a 60. léta. In KÖPPLOVÁ, Barbara, WOLÁK, Radim. Česká média a česká společnost  
v 60. letech. Praha : Radioservis, 2008. S. 13.  
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 Rudé právo. Listopad – prosinec 1960, 41.  
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 CEBE, Jan. Cesta novinářské organizace k „Pražskému jaru“. In KÖPPLOVÁ, Barbara, WOLÁK, Radim. Česká 
média a česká společnost v 60. letech. Praha : Radioservis, 2008. S. 32. 
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 Média nebyla regulov{na jen autocenzurou – vědomím rizika postihu 

provinivšího se novin{ře. Na nez{vadnost pr{ce médií už od 50. let dohlížely 

cenzurní org{ny: od roku 1953 působila Hlavní spr{va tiskového dohledu (HSTD), 

kter{ byla nahrazena Ústřední publikační spr{vou (ÚPS), zřízenou v roce 1966 

a zah{jivší činnost k 1. 1. 1967. Jejím úkolem bylo zajišťovat, aby v médích nebyly 

zveřejňov{ny „informace, které tvoří předmět st{tního, hospod{řského nebo služebního 

tajemství“ a „informace, jejichž obsah je v rozporu s jinými z{jmy společnosti“ – pod čímž 

se skrývaly také „informace, jejichž obsah je zaměřen proti politické a ideové linii st{tu.“49  

Uvolnění se však nakonec projevilo i v médiích. „Ve druhé polovině 60. let vedení 

strany opouští formulaci o společenských organizacích jako pouhé převodové p{ce strany 

a definuje je spíše jako spojovací čl{nek strany s jednotlivými složkami společnosti, a přizn{v{ 

jim dokonce< konzultativní a iniciativní funkci vůči st{tním a stranickým org{nům. Do jaké 

míry tato funkce nach{zela oporu v praxi, je však diskutabilní.“50 

 V červnu 1968 došlo k z{konnému zrušení cenzury – ÚPS byla zrušena 

z{konem č. 84/1968 Sb. Po sovětské invazi v srpnu 1968 však byl cenzurní org{n 

obnoven – v z{ří 1968 byl zřízen Úřad pro tisk a informace (ÚTI). Jeho cílem bylo 

především dohlížet, aby nebyly zveřejňov{ny informace, které by mohly ohrozit 

z{jmy vnitřní nebo zahraniční politiky st{tu.51 Kromě toho však nebylo přípustné 

publikovat obsahy, které by mohly „vyznít jako kritika Sovětského svazu, Polské lidové 

republiky, Německé demokratické republiky, Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové 

republiky a komunistických stran těchto zemí.“52  

V roce 1969 pak byl ÚTI nahrazen Českým, resp. Slovenským úřadem pro tisk 

a informace – ČÚTI / SÚTI. Ještě později, v roce 1981, pak byl zřízen další cenzurní 

org{n, tentokr{t celost{tní Feder{lní úřad pro tisk a informace – FÚTI.  
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 KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny českých médií v datech. Praha : Karolinum, 2003. S. 406.  
50

 CEBE, Jan. Cesta novinářské organizace k „Pražskému jaru“. In KÖPPLOVÁ, Barbara, WOLÁK Radim. Česká 
média a česká společnost v 60. letech. Praha : Radioservis, 2008. S. 35. 
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 KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny českých médií v datech. Praha : Karolinum, 2003. S. 409.  
52

 BITTMAN, Ladislav, SYMŮNKOVÁ, Hermenegilda. Manipulátoři. Praha : Karolinum, 1992. S. 57.  
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Kr{tce po sovětské invazi začala být pozastavov{na a rušena „nevhodn{“ 

periodika, zejména časopisy (v období 1968 – 1971 jich bylo zrušeno více než 150). 

Jin{ prošly více dílčími změnami. „Všechny z{sahy a opatření – připomínající období 

po únoru 1948 – měly jediný cíl: zabezpečit postavení KSČ jako rozhodujícího subjektu řízení 

a kontroly periodického tisku, rozhlasu, televize, filmu, žurnalistických agentur, nakladatelství 

atd.“53 Nastolené změny pokračovaly normalizací v 70. letech.54 

Přešlo se také z předběžné cenzury na „dodatečnou“ – sledov{ní již 

zveřejněných medi{lních obsahů. 55  Odpovědnost za vydané obsahy nyní nesl 

vydavatel, který byl v případě zveřejnění nevhodného obsahu trest{n upozorněním, 

důtkou, pokutou až dočasným odejmutím opr{vnění k vyd{v{ní periodického tisku. 

„Byla nastolena ta nejhorší a nejošidnější forma cenzury – autocenzura. (<) Co si dříve 

mohli novin{ři a publicisté dovolit, protože obtahy schvaloval svým razítkem cenzor, a tomu 

občas mohlo něco proklouznout, na to si nyní netroufali; vydavatel, ohrožovaný sankcemi 

ÚTI, by totiž dlouho nezaměstn{val lidi, kteří mu působí potíže. A tak v mnoha redakcích 

‚slyšeli tr{vu růst‘ víc než dříve a b{li se uveřejnit i to, co by bývalí cenzoři bez připomínek 

pouštěli. A režim mohl navíc hl{sat do světa: předběžn{ cenzura u n{s neexistuje!“56 

Další z{sadní společensk{ změna přišla až na konci 80. let. Reformní tendence 

vyvrcholily studentskou demonstrací 17. listopadu 1989, n{slednými celost{tními 

protesty a st{vkami a p{dem komunistického režimu. Média listopadové ud{losti 

zprvu spíše bagatelizovala, ale jakmile se uk{zalo, že se totalitní režim hroutí, 

poměrně rychle se přizpůsobila. Koncem listopadu 1989 byl ústavním z{konem č. 

135/1989 Sb. z československé ústavy vypuštěn čl{nek o vedoucí roli KSČ, čímž se 

sdělovací prostředky prakticky dostaly zpod st{tní kontroly.57 V březnu roku 1990 

byla z{konem 86/1990 Sb. cenzura definitivně zrušena.  
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 TOMÁŠEK, Dušan. Pozor, cenzurováno! Praha : Nakladatelství MV ČR, 1994. S. 154.  
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Změny při přechodu z totalitního na demokratický systém se významně 

dotkly celé společnosti včetně médií. Do médií hromadně nastupovali mladí 

novin{ři. Měnila se medi{lní legislativa. Byla zakl{d{na nov{ soukrom{ periodika, 

rozhlasové a televizní stanice. Někter{ periodika zanikla a ta zbývající prošla 

z{sadními změnami – od samozřejmé proměny obsahu přes změny n{zvů58 až po 

změny grafického designu a postupný n{růst objemu periodik.  

 Na poč{tku 90. let se média věnovala především politickým tématům, zejména 

informovala o probíhající transformaci politického a ekonomického systému. Velk{ 

pozornost byla věnov{na také slovenským separatistickým tendencím a n{slednému 

rozdělení federace. Média se také snažila dodatečně vyrovnat s některými ot{zkami 

z minulého režimu.59  

 Z{sadní vliv však přinesla privatizace médií – média začala být obchodním 

artiklem, jehož cílem bylo generovat vlastníkovi zisk. Medi{lní obsahy se proto 

začaly st{vat poutavějšími pro čten{ře i inzerenty, mnohdy za každou cenu. Po 

desítk{ch let zkostnatělého informov{ní o politických z{ležitostech byla na veřejnosti 

popt{vka po médiích, nabízejících spíše odlehčené z{bavně nebo „skand{lně“ laděné 

obsahy. „Tam, kde v bouřlivých a nadějných posledních měsících roku 1989 opatrně rašily 

výhonky představ o demokratických médiích čapkovské a peroutkovské ražby, o étosem 

prodchnuté svobodné žurnalistice, jak ji mnozí pamatovali z dob Pražského jara, o 

nesmlouvavě investigativním potír{ní nepravostí, o rozkvětu ničím nesvazované kritiky a o 

(konečně!) svobodné tvorbě, tam najednou vyrazily – a nebývalou pozornost publika si získaly 

– dotěrné šlahouny médií vedených především ohledy finančními a z{jmy inzerentů, médií 

vyznačujících se nepřehlédnutelnou a bulv{rní žurnalistikou, komerčním televizním 

vysíl{ním, úpadkem zpravodajství, koment{řů i analýz, primitivizací obsahů, dramatickou 

personalizací politiky i politizací zpravodajství (<).60  
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 Změny n{zvů se dotkly i obou analyzovaných deníků. Mlad{ fronta změnila n{zev na Mladou frontu DNES v 

roce 1990, Rudé pr{vo se přejmenovalo na Pr{vo až v roce 1995. 
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 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2009. S. 11 – 12.  
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Po listopadu 1989 také došlo k razantní proměně společenské komunikace. 

„Do veřejného politického diskurzu, v létech totalitních poznamenaného n{zorovou 

jednostranností a monologičností, počal důsledně pronikat duch dialogického a vyhroceně 

polemického myšlení. Jeho jazykový výraz byl pochopitelně poznamen{n mnoha atributy 

bezprostředního mluveného vyjadřov{ní – nikoli doslovnou, ale pouze r{mcovou připraveností 

myšlenkové i form{lní složky textu, subjektivností, specifickou vyv{žeností racion{lních 

a emocion{lních argumentů, autentičností, postupným hled{ním nejpříhodnějších formulací 

a v neposlední řadě n{padným pronik{ním nespisovných variant n{rodního jazyka.“61 

 Prvním „bulv{rním“ periodikem, který všem těmto tendencím plně vyhověl, 

byl deník Blesk, který začal vych{zet v roce 1992. Okamžitě si získal obrovskou 

oblibu čten{řů a další média se trendu postupně více či méně přizpůsobila. Rozdíly 

mezi „bulv{rními“ a „seriózními“ médii se postupem času začaly rozvolňovat. 

„Nebulv{rní média využívají výrazové prostředky, které se dříve spojovaly s bulv{rními 

médii (např. barevnou fotografii), zpracov{vají podobn{ témata (z{jem o soukromí politiků 

a celebrit) a mají tendenci ke zjednodušov{ní a emocionalizaci.“ 62  V současnosti 

je z bulvarizace obviňov{no i mnoho médií, kter{ se považují za seriózní – například 

analyzovan{ Mlad{ fronta DNES.  

 K medi{lní analýze byly z{měrně zvoleny dva deníky, které vych{zely během 

celého sledovaného období a kterých se tedy dotkly všechny výše popsané proměny: 

Mlad{ fronta, respektive Mlad{ fronta DNES (založena roku 1945 jako ústřední deník 

Svazu československé, později socialistické ml{deže 63; přejmenov{na v roce 1990) 

a Rudé pr{vo, respektive Pr{vo (založeno 1920 jako deník levicové odnože ČSSD, 

později KSČ 64; přejmenov{no v roce 1995).  
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3.2.  Média a katastrofy 

 

Negativita jako zpravodajsk{ hodnota  

Negativní ud{losti se v médiích objevují už od medi{lní prehistorie. V{lk{m, 

vražd{m nebo poprav{m se s oblibou věnovali už předchůdci novin. Dnes je 

negativita, hlavní vlastnost nehod a katastrof, často považov{na za jednu 

ze zpravodajských hodnot, které jsou definov{ny jako vlastnosti, jež musí ud{lost 

mít, aby měla šanci dostat se do médií.65  

 Pojetí zpravodajských hodnot se u různých teoretiků odlišuje. Jako první 

vytyčili tyto hodnoty v 60. letech 20. století norští teoretikové Johan Galtung a Mari 

Holmboe-Ruge ve studii The structure of foreign news: the presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers. Uvedli tam osm z{kladních 

hodnot s obecnou platností a čtyři dodatečné, které se uplatňují především 

v z{padních médiích. Negativita patří mezi tyto čtyři.66 Lze u ní navíc rozpoznat 

přesah k některým z{kladním zpravodajským hodnot{m: „Špatné zpr{vy jsou 

neoček{vané, jednoznačné, dějí se n{hle a rychle, zapadají do všeobecných n{zorů na svět 

a jejich pr{h pozornosti je nižší než u zpr{v dobrých.“67  

 Zpravodajským hodnot{m se věnovali také Jorgen Westerstahl a Folke 

Johansson, kteří jich definují pouze pět. Jednou z nich je dramatičnost 68 , kter{ 

je bezesporu pro negativní ud{losti charakteristick{.  

 Z teorie Galtunga a Ruge vych{zejí také Tony Harcup a Deirdre O’Neill, kteří 

vypracovali vlastní sadu současných zpravodajských hodnot. Mezi deseti 

vlastnostmi se doslova objevují také „špatné zpr{vy“. 69 
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Medi{lní teorie platné ve sledovaném období  

Je nutné podotknout, že výše uvedené studie, zabývající se zpravodajskými 

hodnotami, byly vypracov{ny v demokratických systémech. T. Trampota uv{dí, 

že podle J. Končelíka doch{zí v totalitních režimech k „nabour{ní“ platnosti 

některých zpravodajských hodnot. Kromě personalizace, variace a spojení s elitními 

osobami to výrazně platí i pro negativitu: „Namísto negativních zpr{v jsou intenzivně 

prezentov{ny zpr{vy o úspěších hospod{řství a průmyslu, negativní ud{losti jako možný 

n{znak chyb systému se objevují jen v omezeném množství.“70  

Důraz na informov{ní o negativních ud{lostech je ch{p{n především jako 

jeden z typických rysů bulv{rních médií, k jejichž rozmachu u n{s došlo 

po roce 1989. Je to přirozené – téma přitahuje pozornost širokého okruhu recipientů 

a přitom obvykle nebýv{ příliš n{ročné na zpracov{ní. Negativním ud{lostem se ale 

samozřejmě nevyhýbají ani seriózní média.  

Jejich pozice při zpravodajském pokrytí takovýchto ud{lostí je d{na n{roky, 

které jsou na fungov{ní moderních médií kladeny. Média by měla plnit funkci 

informativní (včetně informov{ní o z{važných negativních ud{lostech), d{le by měla 

přispívat k vytv{ření vztahů mezi složkami společnosti, podílet se na přenosu 

kulturního dědictví, bavit publikum a v případě nutnosti plnit i funkci mobilizační.71  

Z{roveň ale veřejnost od tzv. seriózních médií oček{v{, že budou informovat 

vyv{ženě, objektivně, zajímavě, budou dodržovat etické z{sady (což obvykle obn{ší 

také „nepřiživovat se“ na cizím utrpení), budou odhalovat případn{ selh{ní 

ofici{lních míst a snažit se o n{pravu veřejných problémů, ale přitom nebudou 

zbytečně šířit paniku nebo nepr{vem „špinit“ něčí jméno nebo čest.  

Zejména poslední dvě jmenovan{ oček{v{ní dle n{zoru autorky mohou 

působit komplikace při zpravodajském pokrytí negativních ud{lostí – jestliže se 

o ud{losti informuje podrobně, mohou být média nařčena z nedodržov{ní pravidel 

novin{řské etiky, případně ze zveličov{ní problému a „plašení“ veřejnosti. Jestliže 

o ud{losti informují m{lo, mohou být obviněna z bagatelizace z{ležitosti nebo 

ze zastír{ní něčího selh{ní. Tyto vlivy mohou ještě zesílit, jestliže mají recipienti 
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 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. S. 27. 
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přímou zkušenost s ud{lostí (případně znají někoho, kdo tuto zkušenost měl) a tato 

skutečnost plně neodpovíd{ poskytnutému medi{lnímu obrazu.72  

Dopady informov{ní o negativních ud{lostech mohou být různé a z{visí 

na mnoha faktorech – od samotného medi{lního zpracov{ní přes osobní zkušenosti, 

vzděl{ní nebo n{lady recipientů až po dostupnost alternativních zdrojů informací.73 

Důsledky se mohou různit – od nedůvěry k určité službě nebo produktu (například 

podle studie Maxwella McCombse, provedené v USA na přelomu 60. a 70. let, kr{tce 

po leteckých nehod{ch nebo únosech, o nichž informovala média, opakovaně klesal 

počet prodaných letenek a stoupal počet prodaných pojištění letu74) přes nedůvěru 

k jednomu nebo všem médiím, až po vznik různých alternativních nebo 

konspiračních teorií.  

Zejména v posledním desetiletí pak začal být způsob, jakým média informují 

o katastrof{ch a také způsob, jakým jej přijímají recipienti, silně ovlivňov{n 

terorismem.  

V předchozím textu bylo uvedeno, že oček{vanou funkcí médií je informovat 

o aktu{lním dění. V případě terorismu však bývají média mnohdy obviňov{na, 

že přílišnou pozorností pom{hají teroristům dos{hnout jejich cíle – vzbudit strach 

veřejnosti a upoutat pozornost na sebe a své cíle. 75  Z{roveň je médiím možné 

vytknout, že neopatrným nebo příliš otevřeným zpracov{v{ním témat, souvisejících 

s terorismem, mohou např. nez{měrně odhalit protiteroristickou strategii policie 

nebo tajných služeb.76  

Teroristické útoky z 11. z{ří 2001 (USA) nebo 11. března 2004 (Španělsko) 

vstoupily nesmazatelně do povědomí veřejnosti. Bylo by proto možné oček{vat, 

že dojde-li zejména v USA nebo v Evropě k z{važné letecké nebo železniční nehodě, 

u níž není na první pohled zřejm{ jin{ příčina (např. vliv špatného počasí), bude 
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terorismus jedním z prvních uvažovaných vysvětlení. Ot{zkou je, nakolik této 

asociaci podléhají i média.  

 Podle z{věrů bakal{řské pr{ce Filipa Tlustého (FSV UK, 2009) je na vzorku 

českého tisku patrný rozdíl mezi přístupem seriózních a bulv{rních médií. „V každém 

čl{nku před i po 11. z{ří byl možný důvod teroristického činu zmíněn pouze v těch případech, 

kdy to naznačovaly původní zpr{vy vyšetřovatelů nebo se objevily souvislosti s jinými útoky. 

Deníky nespekulovaly a v nejasných případech raději volily neutr{lní důvody, s odkazem 

na nedostatek podrobností. V deníku Blesk nicméně po 30. z{ří uv{dějí teroristické důvody 

jako nejčastější možnou alternativu. Jak se dalo předpokl{dat, bulv{rní deník více inklinuje 

k zkratkovitým senzačním ud{lostem, proto začal častěji připouštět souvislost s teroristy. 

Naproti tomu nebulv{rní deníky přin{šejí o leteckých nehod{ch objektivnější zpravodajství.“77 
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 TLUSTÝ, Filip.  Jak změnily teroristické útoky 11. září 2001 český mediální svět? Bakalářská práce. Praha : 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2009. S. 37.  
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4.  

Přehled analyzovaných nehod 

 

 

Analyzované letecké nehody - shrnutí 

Všechny analyzované letecké nehody spadají do období 1966 – 1976. 

Ke čtyřem z pěti došlo v blízkosti letiště (dvakr{t Praha, dvakr{t Bratislava), šlo tedy 

o nehody během přiblížení, přist{ní, vzletu nebo odletu z letiště. Pouze jednou došlo 

k nehodě letadla během letu v cestovní hladině.  

 

Datum Místo Letoun Společnost Oběti Přeživší Příčina 

24. 11. 1966 Bratislava – 
Rača 

Iljušin Il-18 TABSO 
(Bulharsko) 

82 0 Chyba posádky 
(nedodržení trasy) 
+ špatně stanovené 
postupy odletů 

26. 1. 1972 Srbská 
Kamenice 

McDonnel-
Douglas DC-9 

JAT 
(Jugoslávie) 

26 1 Teroristický útok 
(výbuch bomby) 

19. 2. 1973 Praha – Ruzyně Tupolev  
Tu-154 

Aeroflot 
(SSSR) 

66 34 Chyba posádky + 
konstrukční nedostatek 

30. 10. 1975 Praha – Suchdol McDonnel- 
Douglas DC-9 

Inex Adria 
Aviopromet 
(Jugoslávie) 

79 21 Chyba posádky 
(nedodržení výšky) 

28. 7. 1976 Bratislava – 
Zlaté písky 

Iljušin Il-18 ČSA (ČSSR) 76 3 Chyby dispečera a 
především posádky 

Tabulka 3 - Přehled analyzovaných leteckých nehod 

 

Analyzované železniční nehody v období 1960 – 2008 

Na rozdíl od leteckých nehod můžeme u nehod železničních pozorovat 

mnohem rovnoměrnější časové rozložení ud{lostí. Kromě pěti analyzovaných došlo 

na našem území i k dalším nehod{m, z nichž některé si vyž{daly i větší počet obětí 

než poslední analyzovan{ nehoda (Studénka 2008), ale autorka se z{měrně rozhodla 

vybrat níže uvedené nehody, aby obs{hla větší sledované období a mohla rozšířit 

komparativní analýzu i na období po roce 2001, kdy se kvůli útokům z 11. z{ří 

předpokl{d{ mnohem větší důraz na možnost teroristického útoku.  
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Datum Místo Vlak Oběti Zranění Příčina 

14. 11. 1960 Stéblová  
(okr. Pardubice) 

Os 608  
MOs 653 

118 110 Chyba posádky vlaku - vyjeli ze 
stanice bez pokynu výpravčích 

11. 12. 1970 Řikonín  
(okr. Brno – venkov) 

Expres Ex 57 
Nákl. vlak 4094 
Lokomotiva LV 900 

31 18 Chyba obsluhy trati – vpustila 
na obsazenou trať další vlak 

25. 8. 1990 Spálov  
(okr. Jablonec n. N.)  

Os 6302 
Nákl. vlak 

14  Chyba výpravčích sousedních 
stanic – pustili vlaky proti sobě 

27. 6. 1995 Krouna  
(okr. Chrudim) 

Os  
Nákl. vlak 

19  Chyba vlakové čety – ujely jim 
rozpojené nákladní vagony 

8. 8. 2008 Studénka  
(okr. Nový Jičín) 

Ex 108 7 + 1  Asi 70 Náraz do zřícené konstrukce 
silničního mostu 

Tabulka 4 - Přehled analyzovaných železničních nehod 

 

 

 

Celkový přehled:  

počty obětí, místa nehod, rozložení nehod ve sledovaném období 

 

Datum Místo  Druh nehody Počet obětí 

14. 11. 1960 Stéblová Srážka dvou osobních vlaků 116 

24. 11. 1966 Bratislava – Rača Srážka letadla s terénem 82 

30. 10. 1975 Praha – Suchdol Srážka letadla s terénem 79 

28. 7. 1976 Bratislava – Zlaté piesky Ztráta řiditelnosti a pád letadla do jezera 76 

19. 2. 1973 Praha – Ruzyně Havárie letadla během přiblížení 66 

11. 12. 1970 Řikonín Srážka rychlíku a vykolejeného nákladního vlaku 31 

26. 1. 1972 Srbská Kamenice Výbuch bomby na palubě letadla 27 

27. 6. 1995 Krouna Srážka osobního a ujetých nákladních vagonů 19 

25. 8. 1990 Spálov Srážka osobního a nákladního vlaku 14 

8. 8. 2008 Studénka Srážka vlaku s konstrukcí zříceného mostu 7 + 1 

Tabulka 5 - Přehled všech analyzovaných nehod (řazeno dle počtu obětí) 

 

 

Graf  1 - Časové rozložení analyzovaných nehod 
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Obrázek 1 - Geografické rozložení analyzovaných nehod. Zdroj: http://maps.google.com 

 

http://maps.google.com/


 

 49 

5.  

Stéblov{, 1960  

 

5.1.  Průběh a okolnosti železniční nehody  

Datum:   14. 11. 1960 

Vlaky:   Osobní vlak 608 (Liberec – Pardubice) 

   Motorový osobní vlak 653 (Pardubice – Hradec Kr{lové) 

Počet obětí:  118 

Příčina nehody:  Chyba os{dky vlaku 608  

N{sledek:   Sr{žka, pož{r 

 

 Sr{žka dvou osobních vlaků u Stéblové na trati Hradec Kr{lové – Pardubice 

je dodnes nejhorší železniční a vůbec dopravní nehodou na území Československa.  

Vyž{dala si 118 obětí a přes 100 zraněných. Zničen byl téměř celý motorový osobní 

vlak a asi polovina druhé soupravy.  

 K nehodě došlo před šestou hodinou večerní, asi 1,5 km jižně od stanice 

Stéblov{ směrem na Pardubice. Oba vlaky se měly křižovat ve stanici Stéblov{, 

odkud by osobní vlak 608 pokračoval do Pardubic a motorový osobní vlak 653 

do Hradce Kr{lové. Osobní vlak 608 ale ze stanice Stéblov{ odjel bez povolení 

výpravčího a projel kolem n{věstidla Stůj, které zakazovalo vjezd na trať směrem 

k Pardubicím. Nehodu tedy zavinila vlakov{ četa vlaku 608. Na nehodě se ale 

výrazně podepsala i špatn{ viditelnost, způsoben{ tmou a zejména mlhou. 

Průvodčí z vlaku totiž vypověděl, že v mlze u budovy dopravní kancel{ře 

viděl světelný sign{l, kterým někdo (průvodčí se domníval, že vidí výpravčího) 

d{val vlaku znamení k odjezdu. Z{blesk zeleného světla potvrdili i další svědkové. 

Výpovědi se ale neshodují v tom, kde přesně se světlo objevilo. Průvodčí 

se každop{dně nepřesvědčil, zda zeleným světlem skutečně m{val výpravčí, a předal 

světelný sign{l k odjezdu dopředu, směrem k lokomotivě. Sign{l d{le předal druhý 

průvodčí a poté vlakvedoucí. Na jeho sign{l se strojvedoucí rozjel a vlak 608 vyjel 
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ze stanice. Zastavit jej mělo n{věstidlo „stůj“, kterého si ale strojvedoucí ani jeho 

pomocník (topič) nevšimli – dokud byl vlak zastaven, neviděli na n{věstidlo kvůli 

mlze a po rozjetí vlaku byli oba zaměstn{ni řízením vlaku a řešením dalších 

problémů. Vlak „prořízl“ výhybku, kter{ byla nastavena na příjezd vlaku 

z protisměru, a vjel na jednokolejný úsek.78 

 

 

Obrázek 2 - Schéma železniční nehody u Stéblové (1960). Zdroj: http://maps.google.com  

  

Zaměstnanci stanice Stéblov{ zaregistrovali předčasný odjezd vlaku okamžitě 

poté, co se dal do pohybu. Okamžitě si uvědomili v{žnost situace – měli z vedlejší 

stanice potvrzeno, že na cestě do Stéblové je motorový osobní vlak 653.  
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Výpravčí se za odjíždějícím vlakem 608 rozběhl a d{val mu písk{ním 

i kroužením svítilny znamení nejvyšší nouze – „stůj, zastav všemi prostředky“. 

Person{l vlaku ho údajně viděl, ale v mlze považovali běžící postavu za opožděného 

cestujícího. Za vlakem se vz{pětí vydal výhybk{ř na kole, ale zrychlující vlak 

nedohonil. Výpravčí se pokusil o z{chranu naposled – zatelefonoval  z{voraři 

na stanovišti asi 2 km od Stéblové, aby se pokusil zastavit nebo alespoň zpomalit 

protijedoucí motorový vlak 653. Z{vorař zvedl telefon ve chvíli, kdy kolem něj vlak 

projel. Sr{žce se již nedalo zabr{nit. 

 Oba vlaky se srazily asi 1,5 kilometru od Stéblové. Jejich vz{jemn{ rychlost 

činila asi 115 km/h. Strojvedoucí vlaku 653 se v poslední chvíli snažil brzdit, 

ale během několika vteřin neměl šanci sr{žce zabr{nit. N{raz dlouhého osobního 

vlaku s těžkou parní lokomotivou naprosto zdemoloval téměř celý motorový 

vlak 653 (jehož vagony byly lehčí konstrukce). Obsluha parní lokomotivy po n{razu 

zareagovala podle předpisů a ve snaze zabr{nit výbuchu parního kotle vysypala 

žhavé uhlí na koleje. Jenže tam byla rozlita nafta ze zničených n{drží motorového 

vlaku. Nafta se vznítila a pož{r se brzy rozšířil na trosky motorového vlaku, v němž 

bylo kromě mrtvých těl také mnoho zaklíněných a zraněných cestujících, kteří přežili 

prvotní n{raz. Podle odhadů v motorovém vlaku, kde zahynula většina obětí sr{žky, 

cestovalo kolem 200 osob. Ve vlaku, taženém parní lokomotivou, byly n{sledky 

mírnější.79  

Na n{sledujících z{chranných pracích se podíleli jak nezranění nebo méně 

zranění cestující z obou vlaků, tak os{dka vlaku 608, obyvatelé Stéblové, z{chranné 

složky z Pardubic a Hradce Kr{lové a také mladí voj{ci z pardubické školy 

ministerstva vnitra. Z{sah byl komplikovaný zejména kvůli pož{ru a naprostému 

zdemolov{ní trosek, ale i kvůli tmě a mlze. Nicméně jej lze považovat za velmi 

úspěšný.  
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„Profesor Jan Proch{zka, kr{lovéhradecký kardiochirurg světového form{tu, se brzy po 

tragédii vyj{dří ve smyslu, že kdyby nebylo onoho rychlého a obětavého nasazení zdravotníků 

a řidičů, ale i mnoha bezejmenných zachr{nců, zemřelo by ještě asi o třetinu víc cestujících, 

kteří byli z obou havarovaných vlaků zachr{něni.“80  

S nasazením zachr{nců, jimž šlo při pr{ci v ohořelých trosk{ch mnohdy také 

o život, kontrastuje hyenismus některých svědků – někteří zranění byli okradeni 

například o hodinky. Některým zachr{ncům zmizely peníze z odložených kab{tů.  

 Z nehody byli obviněni a o několik měsíců později také odsouzeni členové 

vlakové čety osobního vlaku 608, kteří vyjeli ze stanice bez n{ležitého povolení.  

Průvodčí, který údajně viděl světlo u n{dražní budovy, svou výpověď několikr{t 

upravil a pokusil se odpovědnost „shodit“ na mladšího průvodčího. Ten měl svítilnu 

opatřenou zeleným filtrem a připustil, že si s ní mohl pohr{vat a způsobit tak zelený 

z{blesk.81 Neurčitý z{blesk zeleného světla ale starší průvodčí v ž{dném případě 

nesměl považovat za sign{l k odjezdu, který se d{v{ přesně předepsaným 

způsobem.82 Strojvedoucí se k zavinění nehody před soudem přiznal – považoval 

za svou vinu, že odjel ze stanice, aniž by se přesvědčil, že je na n{věstidle n{věst 

Volno. Odsouzeni byli i ostatní členové vlakové čety. Tresty byly uděleny 

n{sledovně:   

 strojvedoucí – 4,5 roku nepodmíněně, 3 roky z{kazu výkonu povol{ní 

 vlakvedoucí – 5, 5 roku nepodmíněně, 5 let z{kazu výkonu povol{ní 

 starší průvodčí – 4 roky nepodmíněně, 4 roky z{kazu výkonu povol{ní 

 pomocník strojvedoucího – 1,5 roku odnětí svobody nepodmíněně 

 mladší průvodčí – 1 rok odnětí svobody podmíněně se zkušební dobou 2 let83 

 

Ačkoli vyšetřov{ní i svědectví vlakové čety z vlaku 608 jednoznačně 

prok{zalo, že nehodu zavinili odsouzení, kolovaly na veřejnosti f{my, že nehodu 

zavinila chyba výpravčího ze stanice Stéblov{.   
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   JELÍNEK, Milan. Největší železniční neštěstí v ČR: Stéblová 1960. Třebíč : 2010 Akcent. S. 111. 
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 Archiv bezpečnostních složek. VS KS SNB Hradec Králové č. 14/60 - Pleskot Miloslav a spol.  
Posudek o železniční nehodě v žst. Stéblová dne 14. listopadu 1960. S. 11.  
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 JELÍNEK, Milan. Největší železniční neštěstí v ČR: Stéblová 1960. Třebíč : 2010 Akcent. S. 57-63. 
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 JELÍNEK, Milan. Největší železniční neštěstí v ČR: Stéblová 1960. Třebíč : 2010. Akcent. S. 125.  
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Ilustrační příloha 1 - Fotodokumentace železniční nehody (Stéblov{, 1960) 

 

 

 

 

     

     

Zdroj:  

 http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2010/ 11/13/steblova-zeleznice-srazka-vlaku-
nejvetsi-nestesti/foto/340229/  [10. 5. 2011] 

Trosky vlaků po srážce.  
 
Vpravo dole: Pomníček 
poblíž místa nehody. 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2010/%2011/13/steblova-zeleznice-srazka-vlaku-nejvetsi-nestesti/foto/340229/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2010/%2011/13/steblova-zeleznice-srazka-vlaku-nejvetsi-nestesti/foto/340229/
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5.2 Analýza zpravodajského pokrytí 
 

K železniční nehodě u Stéblové došlo v pondělí 14. 11. 1960. V obou 

sledovaných denících bylo ve sledovaném období otištěno po třech zpr{v{ch – první 

z nich vyšla 16. 11., poslední 1. 12.  Všechny zpr{vy byly téměř doslovně přebír{ny 

z produkce ČTK. 
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Graf  2 - Časové rozložení zpravodajského pokrytí nehody (Stéblová 1960) 

  

První zpr{va přin{šela z{kladní informace o samotné nehodě. Šlo o ofici{lní 

zpr{vu vl{dní komise převzatou z ČTK, kterou oba sledované deníky otiskly 

bez úprav. Druh{ zpr{va, související s nehodou, vyšla 18. 11. a prezentovala 

soustrastné telegramy ze SSSR, NDR, Maďarska a Světové odborové federace. Texty 

telegramů byly otištěny doslovně, úvodní odstavec se v obou denících mírně 

odlišuje.  

 Třetí a poslední zpr{va byla vyd{na s velkým časovým odstupem dne 1. 12. 

Opět šlo o ofici{lní zpr{vu vl{dní komise zprostředkovanou ČTK, kter{ byla v obou 

denících otištěna v doslovném znění. Informovala o skončeném vyšetřov{ní nehody 

a o z{věrech, k nimž vyšetřovací komise došla. Také aktualizovala informace o počtu 

obětí a zraněných a vyslovovala uzn{ní a poděkov{ní všem, kteří se podíleli 

na pomoci zraněným a na likvidaci n{sledků nehody.  

 Oba deníky o ud{losti informovaly naprosto totožným způsobem. 

Informovaly o z{kladních faktech – co se stalo, kdy a kde. První zpr{va informovala 

o pravděpodobné příčině (hrubé porušení pravidel železničního provozu), poslední 

tuto informaci potvrzovala a upřesňovala, že šlo o v{žné pochybení strojvedoucího 

a vlakvedoucího jednoho z vlaků a že dotyční budou postaveni před soud.  
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Ani v jednom z deníků se neobjevila fotografie nebo report{ž z místa nehody.  

Ani jedna ze zpr{v se nezmiňuje o tom, proč k pochybení strojvedoucího 

a vlakvedoucího došlo. Neuv{dí navíc z{sadní chybu staršího průvodčího, který 

řetězec pochybení započal a nezmiňuje se o „zeleném světle“, které údajně on 

i několik dalších svědků vidělo.  

Zpr{va vyšetřovací komise se navíc jen velmi okrajově zmiňuje o husté mlze 

na místě nehody, přičemž ale pr{vě špatné povětrnostní podmínky byly z{sadní 

okolností, kter{ vznik nehody umožnila. Není zmíněn ani fakt, že oba vlaky byly 

zpožděny.  Zdůrazněn je naopak fakt, že „strojvedoucí nastoupil na lokomotivu 2 hodiny 

před nehodou a před n{stupem služby měl, a s ním i ostatní členové pos{dky vlaku č. 608, 

víc než 20 hodin služebního volna“ 84 , což podle autorky os{dce spíše přitěžuje. 

„Polehčující“ okolnosti – hust{ mlha, tma a zejména údajné zelené světlo – naopak 

uvedeny nebo zdůrazněny nejsou, což působí poněkud nevyv{ženě.  

 Za pozornost stojí fakt, že nebyl přesněji pops{n průběh samotné nehody. 

Nikde se neobjevila z{sadní informace o pož{ru, který trosky zachv{til kr{tce 

po sr{žce. Tato informace byla přitom z{sadní pro pochopení, proč si nehoda 

vyž{dala tak velký počet obětí a zraněných.  

 Samotn{ tragick{ ud{lost nebyla nijak zasazena do kontextu. Nebyly zmíněny 

například jiné velké železniční nehody, ke kterým na území Československa, 

případně i jinde ve světě, v minulosti došlo.  

 Neobjevily se ani informace o případných bezpečnostních opatřeních, aby 

k podobným nehod{m nedoch{zelo, nebo o možnostech zabezpečení železničních 

tratí. Oboje by vzhledem k tragičnosti nehody a k možným obav{m veřejnosti 

z cestov{ní vlakem (které bylo v té době mnohem využívanější než dnes) bylo zcela 

na místě.  

Je celkem pochopitelné, že se v analyzovaných materi{lech neobjevily zmínky 

o „hyenismu“ některých osob, které se u nehody vyskytly a okr{daly jak zraněné 

nebo mrtvé, tak zachraňující. 

 

                                                 
84

 ČTK. Zpráva vlády ČSSR o železničním neštěstí u stanice Stéblová. Rudé právo. 16. 11. 1960, 41, s. 1.  
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Shrnutí 

 Sledovan{ periodika o ud{losti informovala velmi stroze, což je vzhledem 

ke katastrof{lnímu rozsahu a n{sledkům poněkud překvapivé – nejen z pohledu 

dnešního, ale i ve srovn{ní s dalšími nehodami, které budou analyzov{ny d{le. 

Některé důležité informace se v textu neobjevily vůbec, jiné byly publikov{ny, aniž 

by měly zvl{štní význam pro vysvětlení ud{losti a jejích okolností (soustrastný 

telegram prvního tajemníka UV KSSS Chruščova).  

 V různých zdrojích je zmiňov{no, že média o ud{losti nesměla kromě 

ofici{lních zpr{v informovat. 85  Výše uveden{ analýza informaci sice přímo 

nepotvrzuje, ale rozhodně ji nevyvrací. Pokud se ofici{lní místa snažila malým 

objemem zveřejněných informací veřejnost neznepokojovat a nevrhat špatné světlo 

na Československé st{tní dr{hy, rozhodně se jim to nepodařilo, spíše naopak.  

Po nehodě kolovaly f{my jak ohledně počtu obětí a zraněných, tak i ohledně 

samotného průběhu nehody. Navíc „pojaly českou společnost zděšení, úzkost a také 

nedůvěra v Československé st{tní dr{hy. Zejména na Kr{lovéhradecku a Pardubicku 

považovali lidé místní železnič{ře za latentní spoluviníky neštěstí, a na motorové soupravy 

typově shodné s vlakem č. 653 pohlíželi cestující s krajním podezřením a nastupovali do nich 

s obavami; parní lokomotivy vůbec upadly v nemilost. V n{dražních hal{ch byl zvl{štní, 

takřka pietní klid, lidé se hlasitě nesm{li, ba i do vagónů vch{zeli ztichle, jako by respektovali 

pam{tku těch, kteří zůstali u Stéblové bez života.“86 
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 JELÍNEK, Milan. Největší železniční neštěstí v ČR: Stéblová 1960. Třebíč : Akcent, 2010.  S. 115.  
86

 JELÍNEK, Milan. Největší železniční neštěstí v ČR: Stéblová 1960. Třebíč : Akcent, 2010 . S. 117.  
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Ilustrační příloha 2 - Uk{zky analyzovaných materi{lů (Stéblov{ 1960)  

  

 

Vlevo nahoře:  
Rudé právo. 16. 11. 1960, 41, s. 1. 
 
Vpravo nahoře:  
Mladá fronta. 16. 11. 1960, 16, s. 1.  
 
Vlevo dole:  
Rudé právo. 1. 12. 1960, 41, s. 2.  
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6. 

Bratislava – Rača, 1966  

 

6.1.  Průběh a okolnosti letecké nehody  

Datum:   24. 11. 1966  

Letadlo:    Iljušin Il-18, imatrikulační značka LZ-BEN  

Společnost a číslo letu:  TABSO (Bulharsko), LZ101 

Počet obětí / přeživších: 82 / 0 

Příčina:   Chyba pos{dky + špatné předpisy   

N{sledek:    řízený let do terénu (CFIT) 

 

Jde o dodnes nejtragičtější leteckou nehodou v historii na území dřívějšího 

Československa. Letoun Il-18, startující z letiště Bratislava – Iv{nka (dnes letiště 

M. R. Štef{nika), se z dodnes nejasných důvodů odchýlil od předepsané vzletové 

trati a narazil do zalesněného svahu Malých Karpat. Až do okamžiku n{razu 

bylo letadlo plně řiditelné, jde proto o nehodu klasifikovanou jako CFIT.  

Letadlo původně v Bratislavě vůbec nemělo přist{vat; letělo na trase Sofie – 

Budapešť – Praha – Berlín. Kvůli špatnému počasí nad Prahou ale muselo letadlo 

provést nepl{nované mezipřist{ní v Bratislavě, kde pos{dka vyčkala, 

až se povětrnostní podmínky nad Prahou zlepší a bude možné přist{t tam. 

Letoun odstartoval z bratislavského letiště v půl p{té odpoledne. Před ním 

startovala z letiště také jin{ letadla; dispečeři proto vydali letu TABSO omezení 

ohledně výšky, do které měla pos{dka vystoupat, aby dodrželi dostatečné rozstupy 

mezi všemi stroji. Let TABSO měl po vzletu provést zat{čku vpravo a poté letět 

po trati Nitra – Břeclav a d{le směrem na Prahu. Letadlo dos{hlo nařízené výšky 

300 metrů a potvrdilo příkaz točit vpravo. Kr{tce poté došlo ke sr{žce se zalesněným 

svahem kopce Sakrakopec, osm kilometrů od konce vzletové dr{hy.87  

                                                 
87

 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
2011. S. 216. 
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Obrázek 3 - Schéma letecké nehody u Bratislavy - Rači (1966). Zdroj: Národní archiv – fond ÚCL. 

Křivka vlevo – pravděpodobná dráha letu a místo havárie, křivka vpravo – správná trasa letu.   

 

Dispečersk{ služba na letišti Iv{nka okamžitě povolala z{chranné složky, které 

cca během hodiny zjistily, že letadlo je naprosto zničené a nikdo nepřežil. Průběh 

z{chranných prací komplikoval nedostupný terén, špatné počasí a zamoření 

radioaktivním jodem, který byl v letadle přepravov{n. Nejtragičtější leteck{ nehoda 

na území Československa si vyž{dala 82 obětí včetně 8 členů pos{dky. Na palubě 

byla mimo jiné i operní pěvkyně Jekatěrina Popov{. Podle některých zdrojů měl 

letadlem cestovat také bulharský velvyslanec v Berlíně gener{l Ivan Byčarov. 88 

Seznam cestujících otištěný v deníku Mlad{ fronta však jeho jméno neuv{dí.89  

                                                 
88

 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
2011. S. 216.  
89

 (NESG). Tragédie na Brezové louce. Mladá fronta. 26. 11. 1966, 22, s. 2. 
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Vyšetřov{ní nehody komplikoval fakt, že letoun Il-18 sovětské výroby neměl 

letové zapisovače. Proto nebylo možné přesně určit trasu, kterou letadlo skutečně 

proletělo. Porovn{ním místa nehody s předepsanou tratí se ale zjistilo, že se letoun 

v okamžiku n{razu odchýlil od předepsané trati o cca 1,5 km (což je ale v toleranci 

letového koridoru90). Nařízen{ výška 300 metrů byla dodržena – v okamžiku n{razu 

byl letoun ve výšce 281 m, což je plně v toleranci. Kdyby se let TABSO držel přesně 

určené trati, k hav{rii by nedošlo. (Zde stojí za zmínku, že letištní dispečeři nemohli 

odchylku zaregistrovat – letištní radar nesnímal letadla v těsné blízkosti letiště.91) 

Vyšetřovací komise prověřovala možnost nepřesné funkce jednoho 

z nalezených palubních přístrojů, který teoreticky mohl zavinit odchylku od udané 

trasy letu. Z{vada se ale prok{zala pouze u jednoho ze tří přístrojů na palubě 

a z{roveň se neprok{zalo, že by piloti před hav{rií řešili stresovou situaci (což 

se v případě špatné funkce jednoho z přístrojů děje 92 ). Domněnka proto byla 

vyvr{cena a příčina nedodržení letové trati nebyla nikdy určena. Uvažovalo se 

i o tom, že odchylku od trati zapříčinilo špatné počasí – turbulence, které znemožnily 

řízení letadla, ale ani tato domněnka není odborníky pokl{d{na za pravděpodobnou. 

Podle L. Kellera je možné, že příčinou nedodržení trati byl omyl navig{tora, 

který si před vzletem na radiokompasech nastavil standardní trasu odletu Břeclav – 

Brno - Praha. Kr{tce před vzletem ale dispečeři trasu změnili na Nitra – Břeclav atd. 

kvůli pomalejšímu letadlu, které odstartovalo před bulharským a které letělo přímo 

na Břeclav. Zde mohl navig{tor udělat chybu a přístroje nastavit špatně. Pos{dka 

by proto letěla původním stanoveným směrem na Břeclav, čemuž ale nebyla 

uzpůsobena přidělen{ výška 300 m.93  

                                                 
90

 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
2011. S. 230-237. 
91

 HATVANI, Karol, ŠÍROVÁ, Tereza. Soukromá e-mailová korespondence. 28. 3. 2011. 
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 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
2011. S. 237.  
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 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
2011. S. 238. 
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Jiný pohled na možnou příčinu nehody nabízí svědectví Karola Hatvaniho, 

jehož se autorce pr{ce povedlo kontaktovat e-mailem. Hatvani pracoval v té době na 

letišti Iv{nka jako řídící letového provozu a v den nehody měl dopolední službu. 

Komunikoval s letounem TABSO kolem poledne během jeho přiblížení a přist{ní a 

tvrdí, že pos{dka hrubě porušila pokyny řízení letového provozu – nedodržela 

nařízenou trať letu. Na bratislavském letišti se ale v té době podobn{ pochybení 

nikterak neřešila a provinivší se piloty nikdo nehl{sil, takže nebyli nijak postihov{ni. 

Dispečerovi Hatvanimu poté skončila dopolední služba, odešel domů a o několik 

hodin později zaregistroval vzlet dvou letadel z letiště i n{slednou hav{rii druhého 

z nich – bulharského. Dodnes si je jist, že důvodem odchylky od předepsaného kurzu 

byla opětovn{ nek{zeň pos{dky letadla.94  

 Ať se ale letadlo odchýlilo z kursu z jakéhokoli důvodu, hlavní příčina 

nehody byla v samotných postupech pro odlet z letiště. Předepsan{ výška 300 metrů 

je v daném terénu příliš mal{ – nelze spoléhat na to, že se pos{dky přesně budou 

držet zadané trati. K odchylce může dojít z mnoha důvodů, jak už bylo naznačeno 

výše. Lze proto říci, že hlavní č{st viny pad{ na hlavu instituce, kter{ odletové 

postupy schvalovala – tedy St{tní leteck{ inspekce (SLI). Protože SLI současně 

nehodu vyšetřovala, nepřiznala svou chybu a veškerou odpovědnost za nehodu 

svalila na pos{dku letadla. V případě, že by SLI podíl na nehodě připustila, by totiž 

Československo muselo nést n{sledky (především finanční odškodnění obětí 

nehody) a samozřejmě by n{sledovala mezin{rodní „ostuda“.95 (Mimochodem, pr{vě 

z těchto důvodů je v současné době oddělen Úřad pro civilní letectví a Ústav pro 

zjišťov{ní příčin leteckých nehod, viz kapitola 2.3. Vyšetřov{ní leteckých nehod). 

Minim{lní výška horizont{lního letu pro odlety byla později změněna 

na 1 500 m, což umožňuje bezpečný přelet okolního terénu včetně pohoří Malých 

Karpat.  
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 HATVANI, Karol, ŠÍROVÁ, Tereza. Soukromá e-mailová korespondence. 28. 3. 2011. 
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 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
2011. S. 242. 
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Alternativní teorie 

O příčin{ch nehody dodnes kolují různé f{my. Spekuluje se například o tom, 

že šlo o atent{t na bulharského velvyslance Byčarova, který měl v letadle cestovat. 

Podle jiných verzí šlo pomstu „německých gener{lů“, případně „gener{la StB“. Tyto 

teorie ovšem nelze považovat za důvěryhodné už jen proto, že „<přist{ní letadla  

LZ-BEN v Bratislavě nebylo pl{nované, ale jednalo se o n{hodné přist{ní, jako důsledku 

špatného počasí v Praze. V průběhu pouhých tří hodin vymyslet a přesvědčit dispečery, 

aby z{měrně navedli letadlo v malé výšce do kopců, je nemožné.“ 96  

A konečně, objevily se i zpr{vy, že pos{dka letadla byla pod vlivem alkoholu. 

Tuto teorii vyvrací z{věrečn{ zpr{va: „Odborným soudně-lékařským vyšetřov{ním nebyly 

zjištěny zn{mky alkoholu nebo léčiv ani u jednoho z pěti hlavních členů pos{dky.“97 

 

 

Ilustrační příloha 3 - Fotodokumentace letecké nehody (Bratislava – Rača, 1966)  
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 KELLER, L., KOLOUCH, V. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3, 2011. S. 240. 
97

 Národní archiv, fond ÚCL – letecké nehody. Karton 61. Souhrnná zpráva. S. 11. 

Havarované letadlo –  
Iljušin Il-18 reg. značky LZ-BEN 
 
Zdroj:  

 http://ksa.axisz.jp/a3605Haneda-1964Olympic.htm  [1. 5. 2011] 

http://ksa.axisz.jp/a3605Haneda-1964Olympic.htm
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Trosky letadla po nehodě.  
 
Zdroj:  

 Národní archiv – fond ÚCL 

 http://ksa.axisz.jp/a3605Haneda-
1964Olympic.htm (1. 5. 2011) 

Trosky letadla po nehodě.  
 
Zdroj:  

 Národní archiv – 
fond ÚCL 

http://ksa.axisz.jp/a3605Haneda-1964Olympic.htm
http://ksa.axisz.jp/a3605Haneda-1964Olympic.htm


 

 64 

6.2. Analýza zpravodajského pokrytí 

 

K letecké nehodě nehodě u Bratislavy – Rači došlo ve čtvrtek 24. 11. 1966 

navečer. První zpr{vy přinesla obě sledovan{ periodika shodně n{sledujícího dne  

25. 11. Poslední zpr{va se objevila v deníku Mlad{ fronta dne 12. 11. Rozložení zpr{v 

v analyzovaných denících zobrazuje n{sledující graf. Rudé pr{vo otisklo celkem 

jeden{ct zpr{v, Mlad{ fronta třin{ct. Mlad{ fronta také zveřejnila několik fotografií.   
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Graf  3 - Časové rozložení zpravodajského pokrytí nehody (Bratislava - Rača, 1966) 

  

Z grafu je na první pohled patrné, že média o ud{losti informovala 

po nezvykle dlouhou dobu a poměrně intenzivně (zejména ve srovn{ní 

s informacemi o železniční nehodě u Stéblové o šest let dříve – viz předchozí 

kapitola).  Deník Rudé pr{vo informoval o nehodě kontinu{lně po deset dní, Mlad{ 

fronta po sedm dní.  

 Obě periodika sice nejčastěji čerpala ze zpr{v ČTK (oba devětkr{t), přičemž 

mnohdy zpr{vu otiskovala v původním znění nebo s minim{lními úpravami, 

ale na rozdíl od nehody u Stéblové vyvíjela i vlastní aktivitu.  

Jak Rudé pr{vo, tak Mlad{ fronta vyslaly na místo nehody své zpravodaje 

a druhý den po nehodě (26. 11.) otiskly velmi obs{hlé texty, obsahující jak informace 

o okolnostech nehody, obětech, průběhu prací a začínajícím vyšetřov{ní, tak 

i výpovědi svědků. Mlad{ fronta přinesla výpověď lesníka, který žil v h{jovně 

nedaleko místa hav{rie.  „Asi o půl p{té ve čtvrtek v podvečer jsem šel ze st{je do h{jovny. 

Mechanicky jsem vnímal hluk motoru blízkého letadla – lét{ jich tady nad n{mi do Prahy 

a zpět mnoho. Byla mlha a padal sníh s deštěm. Pak mne najednou udeřilo do uší n{hlé ticho – 

letadlo jsem neslyšel. A vtom nastala první exploze a potom v několikavteřinovém odstupu 
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druh{. Slyšel jsem také prask{ní či rachot, a to všechno bylo doprov{zeno dvěma silnými 

z{blesky, zvýrazněnými ještě i tím, že padal soumrak. To už jsem tušil, že se něco stalo. 

O třicet minut později jsem st{l i s dalšími u trosek. Byl to hrozný pohled – plech, konstrukce, 

sedadla, mrtví, zavazadla, a to vše rozmetané na všechny strany.“98 

Objevily se také silně emotivně zabarvené report{že, líčící místo nehody. Rudé 

pr{vo například otisklo: „Až po třech hodin{ch nam{havé chůze lesem, pokrytým souvislou 

vrstvou sněhu, jsme se dostali do místa, odkud přich{zel těžký pach. Oběti katastrofy jsou 

roztroušené na téměř 250 metrů dlouhém úseku. Všude, kde najdeš sedadlo, úlomek 

z některého křídla či nějaký kufr, leží nepochybně i nějak{ lidsk{ oběť. Na větvích stromů 

je vidět i potrhané zbytky oděvů. Nedaleko leží i velký gumový míč, který patřil 

pravděpodobně 12letému bulharskému chlapci v beranici. Zbytky zohavených lidských těl již 

neprozradí nic bližšího o pozadí neštěstí. Možn{ pilot, stevardka či navig{tor by o něm něco 

věděli, ale ani oni nepřežili nešťastnou chvíli.“99  

Kromě těchto spíše emotivně laděných obsahů byly v obou denících otištěny 

také důležité faktické informace. Obě periodika zmínila nepříznivé počasí jak v době 

nehody, tak v průběhu z{chranných prací a otiskla i domněnky o příčině nehody. 

Hned druhého dne se objevila jedin{ dodnes nesporn{ informace a bezprostřední 

příčina nehody – nedodržení předepsaného kursu. Navíc se objevila pravdiv{ 

informace, že nehoda nebyla zaviněna řízením letového provozu na bratislavském 

letišti a že podmínky umožňovaly vzlet letounu tohoto typu, takže se řízení letového 

provozu nedopustilo chyby povolením vzletu za ne úplně příznivého počasí.100  

Oba deníky otiskly také vyj{dření ředitele bulharského civilního letectva 

Lazara Beluchova, který vyjadřoval lítost nad ud{losti. Uvedl, že velitel 

havarovaného letadla byl zkušený, plně kompetentní a na stroji Il-18 létal už několik 

let. Ředitel se snažil zvýraznit, že šlo o první nehodu v historii bulharského 

letectva.101 

 Mlad{ fronta navíc poměrně rozs{hlé textové materi{ly s titulkem „Tragédie 

na Brezové louce“ doplnila celkem třemi fotografiemi. Poměrně překvapivý je fakt, 
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 ZÁBOJNÍK, Oldřich. Tragédie na Brezové louce. Mladá fronta. 26. 11. 1966, 22, s. 1.  
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 (gč). Vyšetřování letecké katastrofy u Bratislavy. Rudé právo. 26. 11. 1966, 47, s. 2.  
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 ČTK. Vyšetřování letecké katastrofy u Bratislavy. Rudé právo. 26. 11. 1966, 47, s. 1.  
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 ČTK. Ztížené podmínky vyšetřování. Mladá fronta. 29. 11. 1966, 22, s. 2.  
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že deník otiskl kompletní seznam jmen cestujících i pos{dky havarovaného letounu. 

Zdůraznil také fakt, že v letadle cestovala bulharsk{ operní pěvkyně Popov{. 

Vzhledem k zaměření periodika (deník svazu ml{deže) je pochopiteln{ i informace, 

že mezi oběťmi byli i členové bulharské ml{dežnické delegace.102 

 Deník Rudé pr{vo zase informace zasadil do historického kontextu – 

informovala, že jde o první nehodu zahraničního letadla na území Československa 

za poslední desetiletí a že st{tní aerolinie ČSA zaznamenaly v tomto období 

dvě hav{rie. Co se jmen obětí týče, jsou uvedena pouze jména pěti československých 

občanů a jména členů týmu maďarské reprezentace v judu, kter{ cestovala do Prahy 

na mezin{rodní turnaj. Oba deníky také zmiňují několik „šťastlivců“, kteří 

v Bratislavě vystoupili – podle Rudého pr{va šlo o dva cestující, kdežto Mlad{ fronta 

uv{dí tři. (Ať už byl počet „vystoupivších“ jakýkoli, nešlo ze strany médií o nijak 

z{važnou chybu - informace se průběžně měnily a byly upřesňov{ny.  Například 

první den po hav{rii, 25. 11., se v obou denících objevilo, že zahynulo 84 obětí – 

nakonec jich bylo 82, což obě periodika uvedla 26. 11.) 103 

Deníky také informovaly o zamoření místa nehody radioaktivním izotopem 

jódu, který byl v havarovaném letadle přepravov{n. Rudé pr{vo později reagovalo 

na obavy veřejnosti a uklidňovalo v rozhovoru s odborníkem, že radioaktivní 

zamoření nebude dlouhodobé.  

Kromě zpr{v, informujících o samotné nehodě a jejích okolnostech, byly opět 

neopomenutelnou souč{stí zpravodajství i informace o soustrastných telegramech 

politických představitelů. V případě této nehody kondolovali představitelé 

Československa představitelům zemí, z nichž poch{zely oběti.   

 V n{sledujících dnech informovaly oba deníky o průběhu prací na místě 

nehody, o problémech při vyšetřov{ní a o komplikacích s vyproštěním a identifikací 

obětí. Tato série strohých zpr{v (přebíraných přev{žně z ČTK) vypovídala 

o bezprecedentnosti a rozsahu nehody. Média samozřejmě nelíčila ani fotograficky 

nedokumentovala, v jakém stavu byla těla obětí, dostatečně o tom však vypovídal jen 

fakt, že poslední tělesné pozůstatky byly vyproštěny až deset dní po nehodě. 
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 Rudé pr{vo uzavřelo sérii zpr{v o nehodě 9. 12., když otisklo zpr{vu 

vyšetřovací komise po ukončení 1. etapy vyšetřov{ní (zdokumentov{ní místa 

nehody, výslechy svědků, rekonstrukce atd). Příčina nehody v této době zn{ma 

nebyla, takže ani nemohla být zveřejněna.  

 Mlad{ fronta tuto zpr{vu otiskla také, ale informovala ještě déle, až do 12. 12., 

kdy otiskla zpr{vu o n{rodním smutku v Bulharsku. V předchozích dvou dnech 

informovala také o pohřbu československých obětí a transportu obětí jiných 

n{rodností do jejich vlastí. 

  

Shrnutí 

V porovn{ní s nehodou u Stéblové je způsob informačního pokrytí letecké 

nehody u Bratislavy – Rači na naprosto odlišné úrovni. Média čerpala nejen 

z ofici{lních zdrojů, ale vyvíjela také vlastní aktivitu. Obs{hlejší způsob informov{ní 

by byl přitom pochopitelný spíše u nehody u Stéblové, kde zahynul větší počet osob, 

šlo výhradně o osoby československé n{rodnosti a dopravním prostředkem byl vlak, 

kterým se cestovalo nesrovnatelně běžněji než letadlem a proto se dal oček{vat větší 

z{jem veřejnosti na objasnění příčin – už jen proto, aby se podobn{ tragédie 

neopakovala.  

Je faktem, že nehody letadel přitahují ve srovn{ní s ostatními dopravními 

prostředky nejvíce pozornosti. Nicméně ani to plně nevysvětluje výše popsaný 

n{růst objemu zpr{v a jejich kvality. Je však možné, že úřady umožnily kvalitnější 

informační pokrytí nehody pr{vě proto, že nešlo o selh{ní československého 

dopravce nebo řízení letového provozu, tudíž zpr{vy „nevrhaly špatné světlo“ 

na dom{cí socialistické zřízení a spolehlivost jeho souč{stí.  

 Autorka pr{ce se kloní k z{věru, že intenzivní zpravodajské pokrytí této 

letecké nehody bylo umožněno především obdobím, kdy k ní došlo – hav{rie se 

ud{la v roce 1966, v  období „uvolňov{ní“ poměrů v celé společnosti. 

To pravděpodobně umožnilo kvalitní zpravodajské pokrytí, které přineslo nejen 

z{kladní informace jako čas, místo a počet obětí, ale také domněnky o možné příčině 

nehody, přímé report{že z místa hav{rie, zasazení do kontextu a dokonce i informace 

o možném obecném ohrožení radioaktivitou.  
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Ilustrační příloha 4 - Uk{zky analyzovaných materi{lů (Bratislava – Rača, 1960) 
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7.  

Řikonín, 1970 

 

7.1. Průběh a okolnosti železniční nehody 

Datum:   11. 12. 1970  

Vlaky:   Expres Ex 57  

N{kladní vlak 4094 

Lokomotiva LV 900  

Počet obětí:  31 

Příčina nehody:  Chyba zaměstnanců zabezpečení trati 

N{sledek:   Sr{žka, vykolejení, p{d z mostu 

 

 Nehoda u Řikonína, na níž se podílely tři vlaky, si vyž{dala 31 obětí. 

Mezin{rodní rychlík v plné rychlosti najel do vykolejených vagonů jiného vlaku, 

vykolejil a č{stečně se zřítil z vysokého železničního mostu. Na velkém počtu obětí 

se ale podepsal i špatný technický stav jednoho z vagonů.  

 K nehodě došlo na trati Žď{r nad S{zavou – Tišnov těsně před stanicí Řikonín, 

č{stečně na vysokém železničním viaduktu. Nehodu způsobila chyba obsluhy hl{sky 

Níhov (viz obr{zek č. 4), kter{ vpustila na trať, obsazenou n{kladním vlakem 4094 

další stroj, lokomotivu LV 900. Těsně před stanicí Řikonín lokomotiva narazila 

do posledních vagonů n{kladního vlaku, který st{l před vjezdovými n{věstidly 

stanice a čekal, až mu bude povolen vjezd. N{raz lokomotivy způsobil vykolejení 

posledních sedmi vagonů n{kladního vlaku.  Některé z nich byly n{razem odhozeny 

na vedlejší kolej.  

O několik minut později do těchto vykolejených vagonů narazil po druhé 

koleji v protisměru jedoucí mezin{rodní rychlík Ex 57. „Při najetí se poškozen{ 

lokomotiva od vlaku Ex 57 odtrhla od vlaku /zůstala však na kolejích/, první vůz /leh{tkový/ 

obsazený výpravou polských železnič{řů z Krakowa vyšinul a skříň vozu se zřítila z viaduktu 

na n{sep do hloubky 30 m a další vůz řady Ba vyšinul a zřítil se na n{sep 10 m. U Ex 57 
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vyšinuly další čtyři vozy oběma podvozky a jeden vůz jedním podvozkem. Současně byly 

n{razem shozeny u vlaku ESn 4094 4 vozy z viaduktu z trati.104  

 

Obrázek 4 - Schéma železniční nehody u Řikonína (1970). Zdroj: http://maps.google.com  

  

N{sledky nehody byly tragické – zahynulo 31 osob. Téměř všechny oběti 

cestovaly v prvním, leh{tkovém voze. (Protože k nehodě došlo r{no, byla navíc 

ztížena identifikace těl, protože cestující v leh{tkovém voze u sebe neměli osobní 

doklady a byli oblečeni v nočním pr{dle.) V druhém vagonu, který taktéž spadl 

z viaduktu (i když z menší výšky), přitom zahynula pouze jedna osoba. Důvodem 

katastrof{lních n{sledků v leh{tkovém voze byl především jeho technický stav – 

skříň vagonu se utrhla a zřítila se z viaduktu, ačkoli podvozek zůstal vykolejený 

na trati. Mnoho obětí proto z otevřeného vagonu vypadlo a bylo usmrceno 

padajícími troskami. Trosky vozu byly podrobeny odbornému zkoum{ní a bylo 

zjištěno n{sledující: „Celkový stav obou zjistitelných č{stí vozu v místě utržení ukazuje 

na to, že byla tato místa vystavena st{lé vlhkosti, kter{ působila korozivně na všechny č{sti 
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skříně v místě spojení /narušení z{kladního materi{lu a sv{rů/. Dle zachovaného zdravého 

kovového j{dra nosných sloupků a spojení lze přiměřeným odhadem říci, že pevnost těchto 

č{stí byla snížena o 35 – 40 % a d{ se předpokl{dat, že přispěla jistou měrou /spolu 

se vzniklými silovými poměry, působícími na vůz v okamžiku n{razu/ na stržení skříně 

od kostry spodku a veškerými dalšími důsledky.“105  

Velk{ č{st odpovědnosti proto byla přičtena polské straně: „<na tragickém 

výsledku železniční nehody, při níž došlo k usmrcení 30 bratrských železnič{řů, se podílejí 

velkou měrou dr{hy PKP, které vůz nezpůsobilý k jízdě zařadily do mezin{rodního vlaku. < 

Dospěli jsme k z{věru, že k tak tragickému výsledku nehody a usmrcení takového počtu 

cestujících by nemohlo dojít u vozu v dobrém technickém stavu.“106  N{sledovalo proto 

opatření - z{kaz provozu polských vagonů tohoto typu na území ČSSR. Kromě toho 

se polsk{ strana musela podílet na odškodnění rodin obětí a zraněných.107  

 Nehodu jednoznačně zavinila obsluha hl{sky Níhov. D{le však byli obviněni 

také strojvedoucí n{kladního vlaku 4094 a výpravčí ve stanici Řikonín – ani jeden 

z nich neodhadl z{važnost situace a nepokusil se zastavit nebo alespoň zpomalit 

rychlík Ex 57. Strojvedoucí stojícího n{kladního vlaku 4094 sice slyšel n{raz, viděl 

z{blesk a podle poklesu tlaku v brzdovém systému usoudil, že se něco stalo, ale 

neuvědomil si, že došlo k vykolejení jeho vlaku a nedal proto protijedoucímu vlaku 

n{věst „stůj, zastav všemi prostředky“. Podle znaleckých posudků by sice jeho 

výstraha nejspíše n{razu do vykolejených vagonů nezabr{nila, ale n{raz 

by to alespoň zmírnilo.108 Kromě toho zastavil svůj vlak příliš daleko před vjezdovým 

n{věstidlem, odkud nebylo vidět do stanice, takže mu zaměstnanci stanice Řikonín 

nemohli d{t varovnou n{věst. 

 

                                                 
105

 Archiv bezpečnostních složek. Vyšetřovací spis VS KS SNB Brno č.50/10-70 - Knoflíčková Anežka a spol. Zpráva 
o technickém stavu spodku skříně vozu PKP 51 51 28 40077 – 4 – Bhuxzt, zničeného při nehodě vlaku Ex 57 dne 
11. prosince 1970 u Řikonína. S. 2.  
106

 Archiv bezpečnostních složek. Vyšetřovací spis VS KS SNB Brno č.50/10-70 - Knoflíčková Anežka a spol. Dopis 
Ústřední zprávy železnic ze dne 29. 1. 1971. S. 3 – 4.  
107

 Archiv bezpečnostních složek. Vyšetřovací spis VS KS SNB Brno č.50/10-70 - Knoflíčková Anežka a spol. Dopis 
Ústřední zprávy železnic ze dne 29. 1. 1971. S. 4. 
108

 Archiv bezpečnostních složek. Vyšetřovací spis VS KS SNB Brno č.50/10-70 - Knoflíčková Anežka a spol. Dopis 
adresovaný Prof. Ing. arch. Vladimíru Medunovi, rektoru Vysokého učení technického v Brně ze dne 14. května 
1971. S. 2. 



 

 72 

Výpravčí ve stanici Řikonín byl sice telefonicky obsluhou hl{sky Níhov 

informov{n, že do trati vjela lokomotiva LV900 a věděl, že n{kladní vlak 4094 dosud 

nevjel do jeho stanice. Dal pokyn k rychlému postavení vjezdové cesty pro n{kladní 

vlak, aby tím uvolnil cestu pro lokomotivu LV900, ale nepokusil se zastavit po druhé 

koleji projíždějící rychlík Ex 57.109 Všichni tři obvinění byli odsouzeni k trestu odnětí 

svobody za obecné ohrožení. Podle rozsudku z léta 1971 byla obsluha hl{sky 

odsouzena na 6,5 roku odnětí svobody, výpravčí na 5,5 roku a strojvedoucí 

n{kladního vlaku na 4 roky.110 Ve spise jsou d{le informace o tom, že se strojvedoucí 

proti rozsudku odvolal, jeho trest byl zrušen, ale další soud jej obnovil. Jestli byl 

nakonec skutečně odsouzen, se autorce nepovedlo zjistit. Hlavnímu viníkovi – 

obsluze hl{sky Níhov – byl podle vzpomínek pamětníků po odpyk{ní č{sti trestu 

zbytek prominut z rodinných důvodů. 

Bylo zjištěno, že vznik nehody umožnilo také nedostatečné zabezpečení 

na frekventované trati Brno – Praha. Ve stanici Řikonín totiž fungovala pouze 

mechanick{ zabezpečovací zařízení, kter{ se pomaleji obsluhovala. V dopise pro 

rektora VUT v Brně se uv{dí i další n{vrhy na opatření – například stanovit jednotný 

postup pro zaměstnance při případných z{važných pochybeních, při údržbě věnovat 

větší pozornost vlakovým brzd{m nebo stanovit a vyznačit maxim{lní vzd{lenost 

před n{věstidlem, v níž musí strojvedoucí zastavit vlak.111 

                                                 
109

 Archiv bezpečnostních složek. Vyšetřovací spis VS KS SNB Brno č.50/10-70 - Knoflíčková Anežka a spol. Zpráva 
o zhodnocení velké nehody A-1 najetí vlaky LV nsl. 900 na konec vlaku ESn 4094 v km 40,677 mezi žel. stanicemi 
Vlkov u Tišnova – Řikonín dne 11. prosince 1970. S. 3 – 4.  
110

 Archiv bezpečnostních složek. Vyšetřovací spis VS KS SNB Brno č.50/10-70 - Knoflíčková Anežka a spol. 
Rozsudek jménem republiky č. 2T 116/71. S. 3.  
111

 Archiv bezpečnostních složek. Vyšetřovací spis VS KS SNB Brno č.50/10-70 - Knoflíčková Anežka a spol.Dopis 
adresovaný Prof. Ing. arch. Vladimíru Medunovi, rektoru Vysokého učení technického v Brně ze dne 14. května 
1971. S. 2. 
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Ilustrační příloha 5 – Fotodokumentace železniční nehody (Řikonín, 1970) 

 

 

   

 

  

Místo nehody a trosky vlaku.  
 
Vpravo uprostřed: připomínka 
události na jednom z mostních 
oblouků viaduktu. 
 

Zdroj: 

 http://zeleznicninehody. iplace.cz/menu/zeleznicni-nestesti/u-rikonina  [24. 4. 2011] 
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7.2. Analýza zpravodajského pokrytí 

  

K železniční nehodě u Řikonína došlo v p{tek 11. 12. 1970 r{no. První zpr{vu 

přinesla obě sledovan{ média n{sledujícího dne, 12. 12. Druh{ a poslední zpr{va byla 

shodně otištěna v pondělí 14. 12. Rudé pr{vo i Mlad{ fronta otiskly pouze 

dvě zpr{vy, obě z produkce ČTK. Každý deník také zveřejnil jednu fotografii 

havarovaného rychlíku.  

0

1

12.

12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mladá fronta (3)
Rudé právo (3)  

Graf  4 - Časové rozložení zpravodajského pokrytí nehody (Řikonín 1970) 

  

Oba deníky informovaly téměř shodným způsobem, protože oba otiskovaly 

tytéž agenturní texty. Oba přinesly velmi stručné informace o průběhu samotné 

hav{rie, o počtu obětí a zraněných, o pravděpodobné vině obsluhy hl{sky Níhov 

a o uvalení vazby na dotyčnou osobu.  

Mlad{ fronta zpr{vy oproti Rudému pr{vu zkracovala, vždy cca o třetinu 

(nebo je Rudé pr{vo rozšiřovalo o vlastní dodatky). Rudé pr{vo tedy navíc přineslo 

informace o obětavosti zaměstnanců brněnských podniků, vysokých škol 

a vojenských pos{dek, kteří darovali krev. Ke druhé zpr{vě byl připojen text 

kondolenčního telegramu československého předsedy vl{dy polské straně (většina 

obětí poch{zela z Polska).  

Od pondělí 14. 12. už další zpr{vy zveřejněny nebyly. Na veřejnost se proto 

nedostala ani informace o příčině katastrof{lních n{sledků nehody – o špatném 

technickém stavu vozu z Polska, v němž cestovala většina obětí.  
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Autorka se přitom domnív{, že pr{vě zveřejnění takovéto informace 

(a zveřejnění n{sledného opatření – zak{z{ní provozu tohoto typu vagonů v ČSSR) 

by mohlo veřejnost poněkud uklidnit a vr{tit jí možn{ otřesenou důvěru 

v bezpečnost Československých drah.  

Místo toho úřady pravděpodobně znovu zvolily cestu mlčení, podobně jako 

v případě Stéblové. Rozdíl ve zpravodajském pokrytí předch{zející letecké nehody 

u Bratislavy – Rači a n{sledující u Srbské Kamenice je tak markantní, že jej nelze plně 

vysvětlit ani změnou situace po okupaci v roce 1968 – to by pak nebylo možné 

věnovat relativně velký prostor nehodě u Srbské Kamenice, jak bude uk{z{no 

v n{sledující kapitole. Dalším možným vysvětlením by mohl být relativně nízký 

počet obětí (ve srovn{ní s nehodami u Stéblové a Bratislavy-Rači). Jak ale bude 

naznačeno v další kapitole, ani počet obětí pravděpodobně nebyl rozhodující. 

 

Shrnutí 

Způsob zpravodajského pokrytí železniční nehody u Řikonína natolik 

připomín{ způsob (ne)informov{ní o nehodě u Stéblové a kontrastuje se způsobem 

informov{ní o nehod{ch leteckých (ačkoli většina z nich spad{ také do období 

normalizace), že se autorka odvažuje vyj{dřit domněnku, že pro informov{ní 

o železničních nehod{ch platila přísnější pravidla. Ta měla pravděpodobně za cíl 

nezneklidňovat veřejnost a nevzbuzovat v ní nedůvěru v Československé dr{hy 

a cestov{ní vlakem obecně. Jak již ale bylo řečeno v z{věru analýzy zpravodajského 

pokrytí nehody u Stéblové, „informační ticho“ mělo spíše opačný důsledek.  
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Ilustrační příloha 6 - Uk{zky analyzovaných materi{lů (Řikonín, 1970) 

 

 

 

 

Nahoře: Mladá fronta. 12. 12. 1970, 26, s. 2.  
Vpravo uprostřed: Mladá fronta. 14. 12. 1970, 26, s. 1.  
Vlevo dole: Rudé právo. 12. 12. 1970, 51, s. 2.  
Vpravo dole: Rudé právo. 14. 12. 1970, 51, s. 2. 
 
Poznámka: Jde o všechny články, které byly k této železniční nehodě zveřejněny.   
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8. 

Srbsk{ Kamenice, 1972  

 

8.1. Průběh a okolnosti letecké nehody 

Datum:    26. 1. 1972 

Letadlo:   DC-9-30 (imatrikulační značka YU-AHT)  

Společnost a číslo letu:  Jugoslovenski Aerotransport (Jugosl{vie), JU-367 

Počet obětí / přeživších:  27 / 1  

Příčina:   teroristický útok - výbuch bomby na palubě   

N{sledek:    ztr{ta řiditelnosti, rozpad letadla ve vzduchu 

 

Nehoda letadla jugosl{vské společnosti JAT je považov{na za jeden z prvních 

teroristických útoků na civilní letadlo. Letoun letěl ze Stockholmu do Bělehradu 

s mezipřist{ním v Kodani a Z{hřebu.  

Let probíhal naprosto norm{lně až do chvíle, kdy letadlo přeletělo st{tní 

hranice NDR a ČSSR. Letadlo v letové hladině 10 km se kolem 16. hodiny odhl{silo 

německé letové kontrole a mělo nav{zat spojení s československou, ale už se tak 

nestalo. Po ověření, že ani jeden z dispečinků není s letadlem v kontaktu a nevidí 

jeho pohyb na radaru, bylo vyhl{šeno p{tr{ní.112  

Brzy se zjistilo, že letadlo havarovalo asi 5 km severoz{padně od České 

Kamenice, nedaleko od st{tní hranice s východním Německem. Trosky letadla 

se nach{zely v několika poměrně vzd{lených oblastech, což vyšetřovatele vedlo 

k domněnce, že se letadlo rozpadlo už ve vzduchu, nehavarovalo n{razem do země. 

To potvrdily i svědecké výpovědi obyvatel České a Srbské Kamenice, Janské 

a Filipova – obcí, mezi nimiž se trosky letadla nach{zely.113  

Podle výpovědí slyšeli svědkové hukot prolét{vajícího letadla (někteří uvedli, 

že byl zvl{štní nebo přerušovaný, nezněl jako obvykle), n{hle přerušený duněním,  

                                                 
112

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 84. Souhrnná zpráva. JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPOT, 
DC-9-30, YU-AHT, letecká nehoda poblíž Čes. Kamenice, ČSSR, dne 26. ledna 1972. 
113

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 84. Protokol o výslechu svědka – Michel ROLAND. S. 2.   
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Obrázek 5 - Rozmístění trosek po letecké nehodě u Srbské Kamenice (1972). Zdroj: Národní archiv – fond ÚCL. 

 

výbuchem nebo zahřměním. O něco později začaly z oblačné a téměř setmělé oblohy 

padat kusy trosek, předměty z letadla a lidsk{ těla. Hlavní č{st trosek dopadla 

do lesa z{padně od České Kamenice. Jako první na místo nehody dorazili svědkové, 

kteří také v trosk{ch ocasní č{sti objevili jedinou přeživší osobu – těžce zraněnou 

jugosl{vskou stevardku Vesnu Vulovič. Kromě ní nepřežil nikdo – zahynulo 

23 cestujících a 4 členové pos{dky.114   

Podle z{věrečné zpr{vy byl příčinou nehody jednoznačně výbuch n{lože, 

umístěné v předním zavazadlovém prostoru. Potvrdila to odborn{ kriminalistick{ 

expertiza: „YU-AHT bylo rozrušeno za letu ve výši 10 050 m, v době kolem 16:01:32 GMT 

výbuchem trhaviny, obsahující jako hlavní složky 2,4,6-trinitrotoluen, 2,4-dinitrotoluen, 

dusičnan amonný, chlorid sodný. Samotn{ trhavina byla obalena amatérsky vyrobenou 

pyrosloží ze směsi burelu a pr{škového uhlí. Trhavina s pyrosloží byla uložena v kufříku 

hnědočervené barvy, indikov{na rozbuškou /elektricky/ časovan{ pravděpodobně strojkem 

z budíku, na němž byly zjištěny stopy trhaviny.“115  

                                                 
114

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 84. Souhrnná zpráva. JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPOT, 
DC-9-30, YU-AHT, letecká nehoda poblíž Čes. Kamenice, ČSSR, dne 26. ledna 1972. 
115

 Národní archiv, fond ÚCL – letecké nehody. Karton 82. KOUBÍK, František. Znalecký posudek z oboru 
mechanoskopie, defektoskopie a chemie k případu havárie dopravního letadla typu DC-9 imatrikulační značky 
YU-AHT jugoslávské letecké společnosti JAT dne 26. 1972. S. 11.  



 

 79 

Okamžik výbuchu vyšetřovatelé stanovili na 16.01 – v ten moment přestaly 

fungovat letové zapisovače, které až dosud zaznamen{valy bezproblémový průběh 

letu. Co se dělo od okamžiku výbuchu, popisuje rozbor v souhrnné zpr{vě: „Dobu 

rozlomení letadla po výbuchu lze stanovit jen přibližně. Přihlédneme-li k celkové destrukci 

letadla, lze tvrdit, že při výbuchu byla narušena celkov{ nosn{ konstrukce vyjma stropní č{sti 

kabiny letadla, kter{ nemohla odolat dalšímu působení vlivů za letu. Nejsilnější rozrušení 

nastalo v okolí výbuchu, kde byla zajištěna i přesekan{ lanka a otavené lanko. Vodítkem, které 

by mohlo dobu rozlomení upřesnit, je toto otavené lanko, jehož zahř{tí přibližně na 350° 

nastalo po výbuchu zahořením nastříknuté pyroslože za současného nam{h{ní na tah 

a corypového přetržení. Přetržený konec je spojen tavným svařením, z čehož vyplýv{, že 

po přetržení lanka pokračoval ohřev až do tavného svaření konců dr{tku. (<) Rozlomení 

letadla v okamžiku výbuchu je nepravděpodobné. Silně rozrušen{ konstrukce letadla však 

nemohla odol{vat rozlomení déle, než se projevil souhrn všech nepříznivých vlivů 

po výbuchu, což lze stanovit pouze přibližně na 3 až 20 vteřin po výbuchu.(<) Rozložení 

trosek letadla a obětí po nehodě odpovídají uvedené hypotéze.“116 

Piloti se až do poslední chvíle snažili letadlo ovl{dat, jenže to už bylo 

absolutně neřiditelné. Trosky rozlomeného stroje se snesly k zemi a podle přístrojů 

v pilotní kabině dopadly na zem v čase 16.09 – přibližně osm minut po výbuchu.117 

Z roztrženého trupu během p{du vypad{valy předměty cestujících a také většina těl. 

Podle pitevních protokolů byly u č{sti obětí odhaleny stopy rychlé dekomprese, 

což  poukazuje na to, že k narušení trupu letadla došlo ve velké výšce118, kde jsou 

největší rozdíly tlaku uvnitř a vně letadla. Je ale jisté, že alespoň někteří z cestujících 

byli při vědomí a marně se snažili udržet se uvnitř poškozeného letadla, o čemž 

svědčily krevní stopy od prstů ruky v místě rozlomení trupu.119  

Podle zpr{v v zahraničním tisku, jejichž kopie jsou taktéž uloženy ve fondu 

ÚCL, se ve Švédsku k odpovědnosti přihl{sila chorvatsk{ separatistick{ organizace 

Ustaša – údajně měla informaci, že na palubě letadla měl cestovat jugosl{vský 

                                                 
116

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 84. Souhrnná zpráva. S. 48. 
117

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 84. Souhrnná zpráva. S. 45-46. 
118

 TOUFAR, Pavel. Třetí setkání s tajemstvím. Třebíč : Akcent, 2000. S. 242.  
119

 Národní archiv, fond ÚCL – letecké nehody. Karton 82. KOUBÍK, F. Znalecký posudek z oboru mechanoskopie, 
defektoskopie a chemie. S. 2. 
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premiér, který měl být cílem útoku (a podle d{nských tajných služeb na něj 

jugosl{vské teroristické organizace pl{novaly atent{t už dříve). V týž den také došlo 

k bombovému útoku na vlak přímo v Jugosl{vii. 120 Zahraniční tisk d{val obě nehody 

do jasné souvislosti. Vyp{trat, kdo trhavinu do letadla vnesl, se nikdy nepodařilo.  

 

Alternativní teorie 

Nehoda letounu YU-AHT je dodnes velmi oblíbeným tématem mezi příznivci 

konspiračních teorií. Informace o tom, že šlo o tragický omyl československé arm{dy, 

kter{ raketou nebo stíhačkou zlikvidovala civilní letadlo, čas od času proběhnou jak 

českými, tak německými, jugosl{vskými a dalšími médii.  

Jednotlivé verze se rozch{zejí ve větších či menších detailech. V souhrnu jde 

ale o n{sledující: kritického dne měl do Prahy / z Prahy leteckým speci{lem cestovat 

L. I. Brežněv / E. Honecker z / na setk{ní z{stupců zemí Varšavské smlouvy. Arm{da 

měla nařízeno „vyčistit“ vzdušný prostor od možných „narušitelů“. Letadlo 

společnosti JAT po poruše / výbuchu bomby na palubě začalo nouzově klesat 

a arm{da je v nižší letové hladině omylem sestřelila. Další verze hovoří o tom, 

že příkaz k „vyčištění“ vzdušného prostoru už nebyl aktu{lní, ale na jednom 

ze stanovišť protivzdušné obrany to st{le nevzali na vědomí – a na letadlo, letící 

v cestovní hladině, vyp{lili jednu nebo dvě rakety. První je poškodila a při nouzovém 

kles{ní je „dorazila“ druh{. 

Zast{nci těchto teorií podpírají sv{ tvrzení dalšími argumenty – např. 

rozložení trosek neodpovíd{ p{du z výšky 10 km, stejně jako této výšce neodpovíd{ 

rozsah poranění těl dopadlých na zem. Stejně tak by prý p{d z této výšky nemohla 

přežít ani stevardka Vesna Vulovič (kter{ je dodnes zaps{na v Guinnessově knize 

rekordů jako člověk, který přežil volný p{d z největší výšky).121 

 

 

                                                 
120

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 82. NESG. Yugoslavia accuses Croatian nationalists  
of killing 27 people in airliner bomb explosion. The Times, 28. 1. 1972.  
121

 HORNUNG-ANDERSEN, Peter. Zázrak z dílny StB aneb proč Vesna přežila *online+. Lidové noviny, 10. 1. 2009 
*5. 4. 2011+. Dostupné z WWW: <http://www.lidovky.cz/zazrak-z-dilny-stb-aneb-proc-vesna-prezila-fia/ln_ 
noviny.asp?c=A090110_000005_ln_noviny_sko&klic=229435&mes=090110_0>. 
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Ať už z výše uvedených variant složíme jakoukoli teorii, je podle odborníků 

evidentní, že se nezakl{dají na pravdě.  Nam{tkou lze uvést některé důvody:  

 

1. L. I. Brežněv se ještě dne 27. 1. 1972 setkal v Praze s prezidentem Hus{kem – 

kritického dne tedy nemohl z Prahy ani odlétat, ani přilétat.122  

 

2. Případn{ technick{ porucha by se uk{zala na z{znamu z letového zapisovače 

a piloti by ji ohl{sili letové kontrole předtím, než by zah{jili kles{ní. 

 

3. Letadlo bylo prvotně rozrušeno těsně za pilotní kabinou, tedy v přední č{sti 

stroje. Protiletadlové střely jsou ve fin{lní f{zi obvykle nav{děny na zdroj 

tepla, takže sledují kondenzační plyny za letadlem a k cíli se blíží zezadu, 

nikoli zepředu nebo z boku.123 

 

4. Kdyby bylo letadlo sestřeleno stíhačkou, byla by tato stíhačka viditeln{ 

na radarových snímcích řízení letového provozu. Nic takového se na nich 

neobjevuje. 

 

5. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo přesně zjistit, po jaké době se letadlo 

po výbuchu rozpadlo, nelze ani zjistit, do jaké výšky po výbuchu sklesalo 

a v jaké výšce se roztrhlo – a odkud tedy padaly jednotlivé č{sti. Stejně tak těla 

obětí nejspíše nepadala z výšky 10 km, ale z poškozeného trupu vypadla 

až v průběhu n{sledujících minut, kdy se trosky řítily k zemi.  

 

6. Arm{da střežila především hranice se z{padním Německem, nikoli 

s východním, odkud letadlo přiletělo. Podle výpovědí tehdejších voj{ků 

se navíc arm{da „zdr{hala“ zas{hnout i proti vojenským strojům 

z amerických z{kladen, které operovaly nad z{padoněmeckým územím 

a které občas zalétly i nad území ČSSR. Pokud by je sestřelila, mohly by trosky 

                                                 
122

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 4. Rukopis poskytnutý autorem. 
123

 ŠÍROVÁ, Tereza, KELLER, Ladislav. Osobní rozhovor. *8. 4. 2011+. 
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dopadnout buď do obydlených oblastí ČSSR, nebo zpět na území z{padního 

Německa, což by vedlo ke spekulacím, že československ{ arm{da sestřelila 

stroj nad ještě nad územím cizího st{tu – a k neodvratnému mezin{rodnímu 

skand{lu. 

 

7. Podle znaleckého posudku, jehož souč{stí je i fotodokumentace, byly 

v trosk{ch letadla nalezeny jednoznačné stopy (chemické i mechanické) 

po výbuchu trhaviny uvnitř zavazadlového prostoru. Dle L. Kellera 

je naprosto nemožné takové důkazy zfalšovat.124 

 

8. Na vyšetřov{ní nehody se podílely desítky lidí nejen z československé arm{dy 

a policejních org{nů (které by teoreticky mohly mít z{jem na utajení 

arm{dního „omylu“), ale také civilní experti a především zahraniční 

spolupracovníci – například letové zapisovače byly analyzov{ny v Nizozemí 

za přítomnosti československé, jugosl{vské, nizozemské a americké strany.125 

Podle n{zoru autorky je téměř nemožné přesvědčit takové množství lidí, 

aby zastírali fakta, a přimět je k stoprocentní mlčenlivosti. A i kdyby se to 

podařilo, domnív{ se, že po téměř 40 letech, které od nehody uplynuly, 

by se někdo rozhodl vystoupit s pravdou na veřejnost.  

Totéž tvrdí i bývalý voj{k Petr Jenka, který v době hav{rie sledoval 

dr{hu letu na radaru. Podle něho neexistuje důvod, proč by zahraniční org{ny 

měly krýt fat{lní omyl československé arm{dy: „V tak napjaté situaci bych 

se divil, kdyby to Z{pad ‚nerozkecal´.“126 

                                                 
124

 ŠÍROVÁ, Tereza, KELLER, Ladislav. Osobní rozhovor. *8. 4. 2011+. 
125

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 84. Souhrnná zpráva. S. 19 – 20.  
126

 WIRTZINER, Jan. Sestřelení jugoslávského letadla Čechy by se neutajilo, míní pamětník od radaru. iDnes.cz, 
15. 1. 2009. *5. 4. 2011+. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/sestreleni-jugoslavskeho-letadla-cechy-by-
se-neutajilo-mini-pametnik-od-radaru-gce-/domaci.asp?c=A090114_142218_domaci_jw>. 
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Ilustrační příloha 7 – Fotodokumentace letecké nehody (Srbsk{ Kamenice, 1972) 

 

 

 

 

    
 
 

  

Havarované letadlo – DC-9 reg. značky 
YU-AHT 
 
Vlevo uprostřed a dole: Trosky letounu po 
havárii. 
Vpravo uprostřed: Letuška Vesna Vulovič. 
Vpravo dole: Zrekonstruované výbušné 
zařízení. 
 
 

Zdroj:  

 Národní archiv – fond ÚCL 

 http://zpravy.idnes.cz/letadlo-ktere-se-v-70-letech-zritilo-u-decina-pry-sestrelili-cesti-vojaci-
1nv/domaci.asp?c=A090108_154048_domaci_jba  [1. 5. 2011] 
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8.2.  Analýza zpravodajského pokrytí 

 

K letecké nehodě u Srbské Kamenice došlo ve středu 26. ledna 1972 navečer. 

První stručné zpr{vy, informující o nehodě, byly otištěny v obou sledovaných 

denících už n{sledujícího dne – 27. 1. a poslední se objevily o měsíc později, na konci 

sledovaného období – 26. 2. Rudé pr{vo otisklo osm zpr{v, Mlad{ fronta deset. 

Je nutné poznamenat, že se další informace objevovaly i po uplynutí sledovaného 

období 31 dnů. Tyto zpr{vy ale již do analýzy nejsou zahrnuty.  

Všechny zpr{vy, které otisklo Rudé pr{vo, byly převzaty z produkce ČTK. 

I u Mladé fronty tvořila produkce ČTK většinu zveřejněných zpr{v, kromě toho však 

byly zveřejněny dvě vlastní zpr{vy, věnované vývoji zdravotního stavu letušky 

Vesny Vulovič.  
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Graf  5 - Časové rozložení zpravodajského pokrytí nehody (Česká Kamenice, 1972) 

 

První informaci o hav{rii přinesla kr{tk{ agenturní zpr{va, kterou oba deníky 

otiskly ve stejném znění. Informovala o místu a času hav{rie, typu letadla a jeho 

trase, počtu osob na palubě a o jmenov{ní vyšetřovací komise.  

V n{sledujících dnech bylo ozn{meno, že hav{rii přežila jedna osoba, letuška 

Vesna Vulovič. O jejím stavu podrobněji informovala Mlad{ fronta. D{le byla 

samozřejmostí informace o zasl{ní soustrastného telegramu předsedou vl{dy ČSSR 

jugosl{vské straně. Obě média také informovala o příjezdu jugosl{vských 

vyšetřovatelů. Ani v jednom deníku se neobjevily report{že z místa nehody nebo 

rozhovory se svědky, kteří p{d trosek sledovali.  
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4. 2. proběhl na letišti v Ruzyni pietní akt k uctění pam{tky obětí, o čemž 

stručně informovala Mlad{ fronta. 9. 2. pak byla v obou denících zveřejněna zpr{va 

komise o pokračujícím vyšetřov{ní. Z{roveň tato zpr{va reaguje na teorie, které se 

na veřejnosti objevovaly (pravděpodobně na z{kladě zpr{v ze zahraničních médií, 

kter{ už dříve dala do souvislosti hav{rii jugosl{vského letadla a výbuch bomby 

ve vlaku mezi Lublaní a Bělehradem), a upozorňuje, že „nelze dosud uveřejňované 

informace pokl{dat za směrodatné a ztotožňovat je s výsledky pr{ce komise.“127  

11. 2. přinesly oba deníky zpr{vu o výrazném zlepšení zdravotním stavu 

přeživší letušky Vesny Vulovič, kter{ byla předtím převezena do Prahy a podrobila 

se z{važné operaci p{teře. Mlad{ fronta otiskla také její fotografii. Ve chvíli, kdy 

začalo být pravděpodobné, že se Vesna ze svých zranění vyléčí, jí začala média 

věnovat více pozornosti, kter{ přetrvala až do jejího odjezdu zpět do Jugosl{vie (již 

mimo sledované období).  

Z{sadní zpr{va byla otištěna v obou denících 26. 2., v posledním dni 

sledovaného období. Šlo o zpr{vu vyšetřovací komise, kter{ ozn{mila, že nehoda 

letadla byla způsobena výbuchem bomby na palubě. Rudé pr{vo navíc doplnilo, 

že pr{ce československé vyšetřovací komise byla „pochv{lena“ z{stupcem 

jugosl{vské spr{vy civilního letectví. 

(Do sledovaného období se už nevešla zpr{va, že nehodu mají pravděpodobně 

na svědomí ustašovci – tato informace byla zveřejněna o několik dní později Rudým 

pr{vem. Rudé pr{vo i Mlad{ fronta pak sledovaly převoz zraněné letušky zpět do 

Jugosl{vie a zveřejnily její poděkov{ní československým lékařům a všem, kteří 

se podíleli na její z{chraně. Tím zpravodajské pokrytí této letecké nehody skončilo.)  

 

                                                 
127

 (NESG). O letecké nehodě jugoslávského letadla. Rudé právo. 9. 2. 1972, 52, s. 1.  
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Shrnutí 

Nehoda u Srbské Kamenice uk{zala, že i v době normalizace bylo 

za „vhodných okolností“ možné o dopravních nehod{ch poměrně obs{hle 

informovat. V tomto případě tomu nic nebr{nilo – šlo o nehodu jugosl{vského 

letadla americké výroby, jehož nehodu nezavinilo Československo ani ž{dn{ jin{ 

spř{telen{ socialistick{ země.  

Důraz byl poměrně pochopitelně kladen na vývoj zdravotního stavu jediné 

přeživší, letušky Vesny Vulovič. Kromě toho bylo informov{no i o postupu 

vyprošťovacích prací. Média také reagovala na informace kolující na veřejnosti 

a nakonec informovala o samotné příčině nehody - šlo o bombový útok. 
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Ilustrační příloha 8 – Uk{zky analyzovaných čl{nků (Srbsk{ Kamenice, 1972)  

 

  

 

 

 
Vpravo nahoře: Rudé právo. 27. 1. 1972, 52, s. 1.  
Níže: Mladá fronta. 28. 1. 1972, 27, s. 2.  
Nahoře uprostřed: Rudé právo. 9. 2. 1972, 52, s. 2.  
Vpravo nahoře: Rudé právo. 28. 1. 1972, 52, s. 2.  
Vlevo uprostřed: Mladá fronta. 4. 2. 1972, 27, s. 4. 
Vpravo uprostřed: Mladá fronta. 18. 2. 1972, 27. s. 2.  
Vlevo dole: Mladá fronta. 26. 2. 1972, 27, s. 1. 
Vpravo dole: Mladá fronta. 5. 2. 1972, 27, s. 2.   



 

 88 

9.  

Praha – Ruzyně, 1973  

 

9.1. Průběh a okolnosti letecké nehody 

Datum:    19. 2. 1973 

Letadlo:   Tu-154  (imatrikulační značka CCCP-85023) 

Společnost a číslo letu:  Aeroflot (SSSR), SU-141 

Počet obětí / přeživších:  66 / 34 

Příčina:   chyba pos{dky + ovl{d{ní stabiliz{toru   

N{sledek:    ztr{ta řiditelnosti 

  

Letadlo Tu-154 sovětské společnosti Aeroflot se 100 osobami na palubě 

havarovalo během nezvl{dnutého přiblížení na letišti Praha – Ruzyně, zřítilo 

se několik stovek metrů před prahem přist{vací dr{hy, převr{tilo se a shořelo. 

Příčina nehody nebyla nikdy ofici{lně stanovena, podle odborníků však šlo 

o kombinaci špatně navrženého ovl{d{ní řídících prvků a chybu pos{dky. 

Letadlo letělo na lince Moskva Šeremetěvo – Praha. Celý let probíhal 

norm{lně. Zkušen{ (ale s poměrně malým n{letem na daném typu letadla) pos{dka, 

kter{ pražské letiště dobře znala, dodržovala přesně pokyny dispečerů. Počasí bylo 

dobré a letadlo bylo ve vynikajícím technickém stavu – v provozu teprve tři měsíce 

a v minulosti nemělo ž{dnou v{žnější z{vadu, kter{ by mohla vést k nehodě. 

Pos{dka během letu také nehl{sila ž{dné potíže.  

Problémy začaly až ve fin{lní f{zi přiblížení na přist{vací dr{hu. Letadlo 

sledovalo nav{děcí paprsek ILS, ale asi kilometr před prahem dr{hy začalo výrazně 

klesat, pilotům se nepovedlo kles{ní zastavit a letadlo podvozkem narazilo do země 

asi 0,5 km před prahem dr{hy. Postupně se odlomily č{sti podvozku a pravé křídlo, 

z něhož se rozstříkl zbytek paliva. To vedlo ke vzniku pož{ru. Trup letadla s levým 

křídlem se převr{til a zastavil se asi 50 metrů před prahem dr{hy. Vzniklý pož{r 

se rychle rozšířil a zcela zničil vnitřní č{st kabiny pro cestující, do níž st{le zatékalo 

palivo z poškozených n{drží. Většina obětí proto nezahynula bezprostředně kvůli 
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n{razu, ale uhořela, protože nebylo možné dostat se z hořícího trupu. 128  Mezi 

66 oběťmi byli i hudebníci z doprovodné kapely Evy Pilarové. Sama zpěvačka měla 

původně letadlem cestovat také, ale z osobních důvodů nakonec z Moskvy 

neodletěla.129  

Většina zachr{něných se nach{zela v přední č{sti letounu nebo v pilotní 

kabině, odkud se dostali ven buď okénky kokpitu, nebo otvorem po odlomeném 

pravém křídle. Nehodu letadla pozorovalo mnoho zaměstnanců letiště, takže 

na místo nehody brzy dorazili nejen hasičské oddíly, ale i mechanici či piloti jiných 

letadel.  Ti měli pravděpodobně největší z{sluhu na zachr{nění č{sti osob z letadla – 

někteří z nich dokonce na vlastní zodpovědnost nasedli do hasičských 

vozidel a najížděli jimi do trupu havarovaného letadla, aby zvětšili otvor, kterým 

by se mohli uvěznění lidé dostat ven.130  

Přímí svědkové ud{losti z řad zaměstnanců letiště a aerolinií z{sah hasičů 

vesměs ostře kritizovali – hasiči prý neměli adekv{tní vybavení (azbestové obleky, 

vyprošťovací technika 131  atd.), takže nemohli vyprošťovat uvězněné cestující ani 

se dostat dovnitř trupu, kde zuřil nejhorší pož{r (hašení zvenčí nebylo příliš účinné).  

Jeden z mechaniků, který u hav{rie zasahoval, vypověděl jako svědek: 

„<Jeden z těchto vozů začal stříkat pěnu na trup spadlého letadla Tu-154. < Kapit{n Langr 

(pilot ČSA, který na místo dorazil s dotyčným mechanikem, pozn. aut.) říkal, kam by 

měli stříkat, že je nutno stříkat do ohniska pož{ru, který byl uvnitř letadla. J{ jsem ž{dal 

pož{rníka, kterému jsem vzal koncovku hadice, aby pustil hasící zařízení tohoto vozu. 

Pož{rník na to nijak neodpověděl, pouze běhal okolo vozu, ale hasící zařízení nebylo uvedeno 

do chodu, z hadic, které jsme drželi j{ a kapit{n Langr, nic nestříkalo. Důvodem, proč jsme 

j{ a kapit{n Langr vzali pož{rníkům koncovky hadic, byla vrcholn{ neorganizovanost 

a neschopnost příslušníků pož{rního sboru.“132 

                                                 
128

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 105. Souhrnná zpráva o šetření příčin letecké nehody  
TU- 154 CCCP 85023. 
129

 ANQUETIL. Recept na štěstí Evy Pilarové *online+. 19. 1. 2007. *6. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://www.saspi.cz/dila/4819-recept-na-stesti-evy-pilarove>. 
130

 Národní archiv.  Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 105. Protokol o výslechu svědka – Miroslav Dufek S. 3. 
131

 Podle jiného zdroje sice z{chran{ři měli k dispozici motorové pily k rozřez{ní trupu, ale někdo z nich ukradl 

veškeré pohonné hmoty. („Anquetil“. Recept na štěstí Evy Pilarové. (2007.)) 
132

 Národní archiv.  Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 105. Protokol o výslechu svědka – Josef Píša. S. 20.  
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Pos{dka letounu nehodu přežila (kromě jedné letušky), proto mohly jejich 

výpovědi přispět k určení příčiny hav{rie. Podle výpovědi kapit{na, který letadlo 

řídil, n{hle přestala „zabírat“ řídicí p{ka, kterou pilot ovlivňuje podélný sklon 

letounu. Letadlo nereagovalo na přitažení řídicí p{ky a ani nepomohlo zvýšení 

výkonu motorů. Nehodu lze tedy klasifikovat jako ztr{tu řiditelnosti. Když kapit{n 

viděl, že na dr{hu nedoletí, snížil výkon motorů, aby snížil rychlost n{razu. 133  

I přesto letadlo dosedlo v příliš velké rychlosti v předpolí dr{hy. Pak se odlomil 

podvozek a křídlo, čímž se narušily palivové n{drže, a došlo k pož{ru. 

Ztr{tu řiditelnosti letounu pravděpodobně zapříčinila chyba pos{dky. 

Na jednom z ovladačů v trosk{ch pilotní kabiny totiž bylo nalezeno nastavení, které 

odpovídalo nastavení pro horizont{lní let, nikoli pro přist{ní. Nastavení ovlivňovalo 

polohu výškového stabiliz{toru na ocase, kterým se řídí sklon letounu. „Tím byla 

při přist{vacím manévru změněna tíživost letadla a podstatně omezena jeho podéln{ 

řiditelnost. Omezení podélné řiditelnosti letadla bylo též potvrzeno vyhodnocením palubního 

zapisovače MSRP-12, které prok{zalo použití maxim{lní výchylky výškového kormidla bez 

účinné změny režimu letu a v jeho poslední f{zi před dotykem letadla se zemí.“ 134 uv{dí 

souhrnn{ zpr{va.  

Ovladač stabiliz{toru byl umístěn na přístrojovém panelu mezi oběma piloty 

a během přist{vacího manévru se přestavoval několikr{t v z{vislosti na poloze 

přist{vacích klapek. 135  Který z pilotů ovladač nastavil do nespr{vné polohy, 

se v z{věrečné zpr{vě neobjevilo.  

 Bezprostřední příčinou hav{rie tedy byla chyba pos{dky, kter{ nespr{vně 

nastavila stabiliz{tor na ocase letounu, což způsobilo ztr{tu řiditelnosti a „ztěžknutí“ 

nosu letadla, které proto prudce kleslo a havarovalo v předpolí přist{vací dr{hy.  

 Nehoda CCCP-85023 byla první (ofici{lně uv{děnou) z{važnou nehodou 

tohoto typu letadla. Tu-154 bylo nové letadlo a v době nehody se s ním pos{dky st{le 

ještě víceméně seznamovaly. D{ se říci, že bylo ot{zkou času, kdy se někdo dopustí 

podobné chyby při příliš složitém manu{lním přestavov{ní ovladačů. „Opatření, kter{ 

                                                 
133

 Národní archiv.  Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 105. Protokol o výslechu svědka – Sergej Černěcov. S. 5.  
134

 Národní archiv.  Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 105. Souhrnná zpráva o šetření příčin letecké nehody  
TU-154 CCCP 85023. S. 31.  
135

 ŠÍROVÁ, Tereza, KELLER, Ladislav. Osobní rozhovor. *8. 4. 2011+. 
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mají zabr{nit vzniku nehody z viny lidského činitele, musí snižovat pravděpodobnost vzniku 

chyby a zahrnovat postupy, které umožní včasné zjištění a odstranění případné chyby. Jedním 

z prostředků pro snížení pravděpodobnosti vzniku chyby jsou ergonomicky spr{vně 

rozmístěné ovladače v kabině pos{dky a jejich jednoduché ovl{d{ní.“136  

 Ve vyšetřovacím spisu se sice nedochoval seznam doporučených opatření, 

n{sledovalo ale to nejlogičtější – změnilo se ovl{d{ní řídících ploch. „Sdružené 

ovl{d{ní mechanizace“ propojilo mechanicky ovladače klapek s ovl{d{ním 

stabiliz{toru, takže k přestavení doch{zelo automaticky a piloti pouze kontrolovali, 

zda je nastavení spr{vné.137 

 Za zmínku stojí i fakt, že o této nehodě na veřejnosti nekolují ž{dné 

alternativní teorie. Je to zejména proto, že o této nehodě se na veřejnosti vlastně 

„vůbec neví“, na rozdíl např. od nehod jugosl{vských DC-9 u Srbské Kamenice 

a v Praze – Suchdole. Zajímavé také je, že v N{rodním archivu se k nehodě 

nedochovala ž{dn{ fotodokumentace ani přepis z{znamů rozhovoru v pilotní 

kabině, ačkoli oboje bylo pořízeno a z{věrečn{ zpr{va na ně odkazuje.  

 

 

Ilustrační příloha 9 – Fotodokumentace letecké nehody (Praha – Ruzyně, 1973) 

 

 

                                                 
136

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 4. Rukopis poskytnutý autorem. 
137

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 4. Rukopis poskytnutý autorem. 

Vlevo: letoun typu Tu-154 CCCP-85020 (vyrobený ve stejné době jako havarovaný stroj) 
Vpravo: Jediný údajný snímek nehody, který se autorce práce povedlo objevit.  
 
Zdroj:  

 http://www.radioservis-as.cz/archiv02/1902/19tele1.htm  [1. 5. 2011] 
 

http://www.radioservis-as.cz/archiv02/1902/19tele1.htm
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9.2. Analýza zpravodajského pokrytí  

 

K nehodě došlo v pondělí 19. 2. 1973 v dopoledních hodin{ch. První zpr{vy 

ve sledovaných denících byly otištěny n{sledujícího dne 20. 2. Druh{ a poslední 

zpr{va byla otištěna o den později, 21. 2. Tím informov{ní o ud{losti bez vysvětlení 

skončilo. S pouhými dvěma zpr{vami (a jednou fotografií) je tato nehoda 

bezkonkurenčně nejméně zpravodajsky pokrytou leteckou nehodou ve sledovaném 

období. Všechny zveřejněné materi{ly byly převzaty z produkce ČTK. 
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Graf  6 - Časové rozložení zpravodajského pokrytí nehody (Praha - Ruzyně, 1973) 

 

První zpr{va se v obou sledovaných denících objevila na první straně a u obou 

periodik šlo o doslovné převzetí kr{tké zpr{vy ČTK. Ta informovala pouze o tom, 

že na letišti havarovalo letadlo Aeroflotu (aniž by specifikovala typ stroje), že ji č{st 

osob na palubě přežila (bez uvedení konkrétního počtu obětí nebo přeživších) 

a že se na místo dostavila vyšetřovací komise. Rudé pr{vo k ní přidalo kratičkou 

zmínku o tom, že se dalšího dne předpokl{d{ zveřejnění informací o stavu 

cestujících.  

21. 2. byla zveřejněna delší zpr{va. Uv{děla přesné a již definitivní informace 

o počtu zachr{něných a zraněných osob a uv{děla n{rodnost obětí. Objevilo se také 

vyj{dření vyšetřovací komise, že nehodu nemohlo způsobit počasí. Zpr{va také 

kr{tce informovala o příjezdu skupiny sovětských odborníků. Mlad{ fronta navíc 

otiskla fotografii zraněné letušky s popiskem, stručně informujícím o této 

ženě a o jejím zdravotním stavu. Tím zpravodajské pokrytí nehody skončilo. 

Ve sledovaném období už se neobjevila ž{dn{ další zpr{va, kter{ by informovala 

o pokračujícím vyšetřov{ní nebo stavu zraněných.   
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Vzhledem ke způsobu informov{ní o ostatních nehod{ch je zar{žející také 

skutečnost, že nebyl otištěn ani jediný soustrastný telegram.  

Ani v jedné zpr{vě neobjevila informace o pož{ru, který letadlo zachv{til 

po dopadu na zem. Ten byl přitom hlavní příčinou tragických n{sledků - kdyby 

letadlo nezačalo hořet, povedlo by se bezesporu zachr{nit mnohem více osob. 

Logicky tedy není zmíněn ani kritizovaný z{sah z{chranných složek, ani fakt, 

že se na z{chraně cestujících podílela také pos{dka havarovaného stroje 

i zaměstnanci ČSA a letiště.  

 V médiích se neobjevil popis samotného průběhu nehody, kter{ byla 

z laického pohledu poměrně neobvykl{ – letadlo v perfektním technickém stavu 

se zkušenou pos{dkou havarovalo za výborného počasí, když jednoduše řečeno 

zničehonic „přestalo poslouchat“ pokyny pos{dky.  

Zmíněn nebyl ani fakt, že na palubě zahynuli členové doprovodné kapely 

Evy Pilarové a zejména to, že letadlem měla cestovat i samotn{ zpěvačka. 

Nabízí se jasn{ ot{zka – proč se o této nehodě informovalo tak m{lo, 

respektive proč se o ní přestalo ps{t od druhého dne, když se dosavadní 

zpravodajské pokrytí z prvního a druhého dne nijak neodlišovalo od jiných nehod, 

kterým byla věnov{na pozornost i později? Nehodě u Srbské Kamenice, k níž došlo 

o  pouhý rok dříve, byl věnov{n nesrovnatelně větší prostor. Nehoda Aeroflotu 

si přitom vyž{dala mnohem více obětí – s 66 ztr{tami na životech šlo v té době 

o druhou nejtragičtější leteckou nehodu na území Československa. 

 Autorka se domnív{, že hlavní příčinou je fakt, že šlo o naprosto nové letadlo 

sovětské výroby a o sovětskou leteckou společnost. Nejspíše ani není n{hoda, 

že se o nehodě přestalo informovat po příjezdu sovětských odborníků. Do teorie 

o „cíleném utajení“ celé ud{losti zapad{ i fakt, že některé č{sti vyšetřovacího spisu 

z archivu Úřadu pro civilní letectví jsou dodnes označeny jako „přísně tajné“, což 

se u materi{lů k  ostatním analyzovaným nehod{m neobjevuje. Ze spisu, jak již bylo 

zmíněno, zmizela vešker{ fotodokumentace a přepis hovorů v pilotní kabině.138 

 

                                                 
138

 Národní archiv.  Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 105. Souhrnná zpráva o šetření příčin letecké nehody  
TU-154 CCCP 85023. S. 5 a 28. 



 

 94 

Nabízí se tedy n{sledující vysvětlení: Během ohled{ní vraku v prvních dvou 

dnech byly nalezeny nespr{vně nastavené přepínače a stabiliz{tor na ocase letadla. 

Domněnku, že to bylo příčinou nehody, podpořily i výpovědi pilotů. Po příjezdu 

sovětských vyšetřovatelů bylo na případ nejspíše vyhl{šeno „informační embargo“ – 

pr{vě proto, aby se zakamuflovala pravděpodobn{ příčina nehody: konstrukční 

nedostatek moderního sovětského letadla a chyba sovětské pos{dky.  

 Tato teorie je naprosto v souladu s postoji cenzurních org{nů v té době. 

Selh{ní sovětských konstruktérů a pilotů lze považovat za „kritiku Sovětského 

svazu“, médiím zapovězenou předpisy ČÚTI / SÚTI.  

 Kontrolovat tok informací o podobné ud{losti nebylo vůbec problematické. 

Naprost{ většina informací o velkých dopravních nehod{ch se do médií dost{vala 

prostřednictvím ČTK, kter{ přejímala ofici{lní vyj{dření pro tisk, vydan{ 

vyšetřovacími komisemi. Někter{ z těchto vyj{dření se dochovala v archivních 

materi{lech Úřadu pro civilní letectví. Stačilo tedy přestat vyd{vat ofici{lní vyj{dření 

– a média přišla o hlavní zdroj informací. D{ se předpokl{dat, že svědkové nehody 

měli zak{z{no o nehodě s médii mluvit. Velmi pravděpodobné ale je to, že se média 

ani zjistit další informace o nehodě nesnažila – pr{vě z důvodu fungov{ní 

autoregulace a autocenzury, jak již bylo zmíněno v kapitole Vývoj československé 

a české medi{lní scény v letech 1960 – 2008.  

 Leteckou nehodu Aeroflotu nahradily zpr{vy o 25. výročí únorového puče 

a další politické zpr{vy. Velmi zajímav{ skutečnost ovšem vyplýv{ z informací 

o dalších dvou leteckých nehod{ch, k nimž došlo ve sledovaném období – při první 

zahynuli u polského Štětína českoslovenští komunističtí politici. U druhé šlo o chybu 

izraelské arm{dy, kter{ omylem sestřelila ír{nské civilní letadlo. Oběma zpr{v{m byl 

věnov{n mnohem větší prostor než nehodě Aeroflotu, k níž přitom došlo na našem 

území.  Po nehodě u Štětína byla těla politiků převezena do Prahy a na ruzyňském 

letišti proběhl pietní akt. U zpr{vy se neobjevila ani nejmenší zmínka o tom, 

že na tomtéž letišti došlo před několika týdny k jiné z{važné letecké nehodě.  
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Shrnutí 

 Nehoda letadla společnosti Aeroflot na ruzyňském letišti je bezkonkurenčně 

nejméně zpravodajsky pokrytou leteckou nehodou a spolu s železniční nehodou 

u Řikonína je nejméně pokrytou nehodou vůbec. (Bereme-li v potaz i počet 

otištěných fotografií, pak je ruzyňsk{ nehoda nejméně pokrytou nehodou vůbec – 

otištěna byla pouze jedna fotografie, kdežto u nehody u Řikonína byly otištěny dvě.)  

Informace přestaly být zveřejňov{ny n{hle ze dne na den 21. února, dva dny 

po nehodě.  

 Podle autorky není příčinou ani období (o rok dříve se letecké nehodě 

u Srbské Kamenice věnovalo mnohem více prostoru), ani místo nehody (ruzyňské 

letiště není v ž{dném případě natolik odlehlou lokalitou, aby to br{nilo 

zpravodajskému pokrytí), ani nízký počet obětí (šlo o druhou nejhorší leteckou 

nehodu na území ČSSR v té době), ani „nezajímavost“ nebo „obyčejnost“ (naopak, 

samotn{ nehoda byla poměrně nezvykl{ a neobvykl{ byla i skutečnost, že ji přežila 

pln{ třetina osob včetně pilotů). Příčiny tohoto „informačního ticha“ je podle autorky 

nutné hledat v povaze samotné nehody – šlo o konstrukční nedostatek nejmodernější 

sovětské techniky a o selh{ní sovětské pos{dky.  

Na samý z{věr je vhodné poznamenat, že ačkoli piloti chybovali, snažili 

se svou chybu napravit jak zmírněním rychlosti dopadu, tak především n{slednou 

snahou o z{chranu cestujících, navzdory vlastním zraněním a nebezpečí při pohybu 

v těsné blízkosti hořících trosek. Tento přístup by se dal výtečně medi{lně zpracovat 

jako obraz obětavého sovětského hrdiny. Bohužel, důraz na zamaskov{ní selh{ní byl 

větší než možné ocenění lidské odvahy.  

 „Informační mlčení“ o letecké nehodě Aeroflotu přineslo svůj výsledek. Ačkoli 

se autorka pr{ce pohybuje mezi lidmi, kteří se o letectví a jeho historii zajímají, o této 

nehodě m{ povědomí jen m{lokdo – na rozdíl od nehod u Bratislavy, u Srbské 

Kamenice nebo v Praze – Suchdole. Mezi širokou veřejností je pak tato hav{rie 

dodnes „bílým místem“.  
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Ilustrační příloha 10 – Uk{zky analyzovaných čl{nků (Praha – Ruzyně, 1973)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlevo nahoře:  
Rudé právo. 20. 2. 1973, 53, s. 1.  
Vpravo nahoře:  
Rudé právo. 21. 2. 1973, 53, s. 2.  
Vlevo uprostřed:  
Mladá fronta. 20. 2. 1973, 28, s. 1.  
Vpravo uprostřed a dole:  
Mladá fronta. 21. 2. 1973, 28, s. 7.  
 
Poznámka:  
Jde o všechny články, které byly  
k této letecké nehodě zveřejněny.   
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10. 

Praha – Suchdol, 1975 

 

10.1. Průběh a okolnosti letecké nehody 

Datum:    30. 10. 1975 

Letadlo:   DC-9  (imatrikulační značka YU-AJO) 

Společnost a číslo letu:  Inex Adria Aviopromet (Jugosl{vie), JP-450  

Počet obětí / přeživších:  79 / 41 

Příčina:   chyba pos{dky + počasí   

N{sledek:    řízený let do terénu (CFIT) 

 

Nehoda jugosl{vského letadla DC-9 je dodnes nejtragičtější leteckou nehodou 

na území České republiky. Vyž{dala si 79 obětí (75 cestujících a 4 členové pos{dky) 

a letadlo bylo kompletně zničeno. Navíc bylo zničeno nebo těžce poškozeno několik 

chat v suchdolské zahr{dk{řské kolonii.139  

Letadlo společnosti Inex Adria Aviopromet přepravovalo československé 

turisty z dovolené z jugosl{vského Tivatu. Celý let probíhal bez potíží.140 Po dev{té 

hodině ranní se letadlo spojilo s přibližovací a později letištní dispečerskou službou 

a dostalo pokyny pro přiblížení. Pos{dka byla upozorněna, že na dr{ze, kam budou 

přist{vat, není v provozu přesný nav{děcí systém ILS, takže musejí přist{t pouze 

s pomocí radiomaj{ků. Vzhledem k tomu, že v okolí letiště nebylo ide{lní počasí, 

nabídli dispečeři pos{dce i odklon na jiné letiště, pos{dka se ale rozhodla přist{t. 

Poslední kontakt s letadlem byl v 9:19 h – letadlo ohl{silo, že se blíží k radiomaj{ku 

PR a dostalo povolení pokračovat na maj{k LL, který by je navedl na dr{hu 25. V 9:21 

pož{dala věž letadlo o potvrzení přeletu maj{ku LL, ale let JP-450 neodpovídal.141  

                                                 
139

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 101. Souhrnná zpráva o šetření příčin letecké nehody  
DC-9-32 YU-AJO. S. 5 – 7.  
140

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 101. Souhrnná zpráva o šetření příčin letecké nehody  
DC-9-32 YU-AJO. S. 3. 
141

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 101. Voicerecord of radiocommunication concerning 
JP450 on the route LYTV/LKPR from October 30th 1975.  
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Letadlo havarovalo cca v 9:20 8,5 km před prahem přist{vací dr{hy. Předtím 

se odchýlilo od předepsané trati, výrazně kleslo a v mlze havarovalo na suchdolském 

sr{zu nad Vltavou.142  Šlo o typickou nehodu CFIT (řízený let do terénu). Podle 

svědeckých výpovědí piloti v posledním okamžiku možn{ zjistili svou chybu 

a zvýšením výkonu motorů na maximum se snažili letadlo zvednout nad úroveň skal 

nad řekou 143 , případně se rozhodli přerušit přibližovací manévr a chtěli zah{jit 

postup nezdařeného přiblížení.144  Skal{m se nakonec vyhnuli, ale stoup{ní nestačilo 

– letadlo podvozkem zachytilo o stromy a budovy v zahr{dk{řské kolonii 

a havarovalo.  Postupně se odlamovaly jednotlivé č{sti konstrukce. Došlo k rozlití 

a vznícení paliva, což vedlo k pož{ru a zničení několika chat v zahr{dk{řské kolonii. 

P{s, kterým letadlo „projelo“, byl několik desítek metrů široký a desítky metrů 

dlouhý. Největší č{st trosek se zastavila v těsné blízkosti rodinného domu.  

Nehodu pozorovalo mnoho svědků, takže okamžitě přivolali z{chranné 

složky a běželi na místo poskytnout případnou nejnutnější pomoc. Brzy na místo 

dorazila lékařsk{ pomoc a hasiči. N{sledoval z{sah, který je dodnes oceňov{n jako 

unik{tní i ve světovém měřítku – asi během půlhodiny byli všichni zranění 

vyproštěni a byli na cestě do pražských nemocnic, na místě zůstala jen těla obětí.145 

I díky výbornému z{sahu z{chran{řů si hav{rie vyž{dala „jen“ 79 obětí z celkového 

počtu 120 osob na palubě. D{le se na relativně velkém počtu přeživších podepsal 

fakt, že cestující byli připout{ni a připraveni na přist{ní. 

Výkon pražských z{chran{řů byl „oceněn“ ztv{rněním z{sahu v z{věrečném 

díle seri{lu Sanitka. To je možn{ také jedním z hlavních důvodů, proč tato nehoda 

vstoupila do poměrně širokého povědomí veřejnosti. 

                                                 
142

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 100. Plánek místa nehody. 
143

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 101. Protokol o výslechu svědka – Zdeněk Čermák. S. 3. 
144

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 4. Rukopis poskytnutý autorem. 
145

 KRCHOV, Milan. Bez názvu *online+. *5. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://www.hzspraha.cz/soubory/hist_letadlo.html>. 



 

 99 

 

Obrázek 6 – Schéma letecké nehody v Praze – Suchdole (1975):  
správná (menší okruh) a skutečná (větší okruh) trasa letadla. 

Zdroj: Národní archiv – fond ÚCL. 

 

Na nehodě se podepsala mlha v místě hav{rie i výpadek přist{vacího systému 

ILS. Bezprostřední a hlavní příčinou nehody bylo ale jednoznačně nedodržení 

výšky.146 Poslední povolen{ výška, kterou piloti dostali, byla 550 metrů nad úrovní 

přist{vací dr{hy. Letadlo přitom havarovalo v mlze cca 100 metrů pod úrovní dr{hy. 

Proč pos{dka výšku nedodržela, to není dodnes uspokojivě objasněno. 

L. Keller tvrdí, že nehoda byla důsledkem nepozornosti a nespolupr{ce členů 

pos{dky. Na nalezených přístrojích se uk{zalo, že piloti měli nastavenou pouze 

frekvenci prvního radiomaj{ku (měli ale mít nastavené frekvence obou). Proto 

se po přelétnutí přibližovací osy d{l odchylovali od spr{vného kursu. Navíc nejspíš 

zapomněli sledovat výškoměry – a proto klesli nejen pod tzv. výšku rozhodnutí 

                                                 
146

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 101. Souhrnná zpráva o šetření příčin letecké nehody  
DC-9-32 YU-AJO. S. 32. 
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(kdy se pilot musí rozhodnout, zda bude pokračovat v přist{vacím manévru, nebo 

bude opakovat okruh) nad maj{ky, které měli přelétat, ale sklesali až do úrovně 

100 m pod prahem dr{hy. „Pokud by kles{ní pos{dka zastavila ve výšce rozhodnutí, 

pravděpodobně by k nehodě nedošlo, protože by letadlo letělo ve výšce cca 90 m nad prahem 

dr{hy. Pos{dka ovšem klesala až do výšky 100 m pod úroveň prahu dr{hy. To svědčí 

o skutečnosti, že pos{dka byla tot{lně dezorientovan{, neznala svoji polohu a vůbec 

nesledovala výškoměr! Zde se naskýt{ domněnka, že pilot řídící nesledoval přístroje 147 a díval 

se ven z kabiny.“148  

Variantě o špatné spolupr{ci pos{dky nasvědčuje i fakt, že druhý pilot, který 

letadlo řídil, byl podle pitevních n{lezů ve velkém stresu, kdežto u kapit{na se nic 

takového neprok{zalo – „kapit{n se doslova vezl a nemonitoroval průběh letu.“149 

 

 

Alternativní teorie 

Mezi „pololaickou“ veřejností se traduje několik odlišných teorií, proč 

k nehodě došlo. Nejčastěji se objevuje n{zor, že nehodu způsobily špatně nastavené 

výškoměry, které ukazovaly nespr{vnou výšku.150 Nicméně podle z{věrečné zpr{vy 

jeden z výškoměrů, který se našel v trosk{ch pilotní kabiny, byl nastaven 

na spr{vnou hodnotu, udanou dispečery pro pražské letiště. Piloti také několik 

minut před hav{rií tuto výšku spr{vně potvrdili. 151  Objevila také domněnka, 

že se pos{dka zmýlila a zaměnila letištěm ud{vanou výšku v metrech za stejnou 

hodnotu ve stop{ch.  

Podle některých zdrojů dokonce svědkové v blízkosti pilotní kabiny zaslechli 

útržky hovoru, podle něhož jeden z pilotů pronesl, že vidí ranvej a  zahajuje přist{ní. 

Pod suchdolskými skalami vede železniční trať a silnice, přičemž obojí je osvětleno. 

                                                 

147
 Při letu v mlze je pro pilota z{sadní sledovat přístroje (tzv. let IFR – Instrument Flight Rules, let podle 

přístrojů; kdežto za dobré viditelnosti se může řídit také výhledem z kabiny – VFR – Visual Flight Rules). 
148

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 4. Rukopis poskytnutý autorem. 
149

 KELLER, Ladislav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 4. Rukopis poskytnutý autorem. 
150

 Výškoměry v letadle totiž ukazují spr{vnou výšku až po nastavení barometrického tlaku – pro což se během 

stoup{ní a kles{ní používají dvě hodnoty (tlak na hladinu moře / tlak na letišti přist{ní). Pokud by si pos{dka obě 

hodnoty zaměnila nebo nastavila úplně špatnou hodnotu, mohlo by pr{vě to být příčinou hav{rie. 
151

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 101. Voicerecord of radiocommunication concerning 
JP450 on the route LYTV/LKPR from October 30th 1975. 
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Podle některých n{zorů se tak mohlo st{t, že si pilot v mlze spletl osvětlení 

s prahovými světly přist{vací dr{hy (nebo dr{hu samotnou s lesknoucí se hladinou 

řeky) a předčasně zah{jil přist{vací manévr.152 

Co se týče opatření, přijatých po nehodě, z{věrečn{ zpr{va v sekci Doporučení 

uv{dí pouze „zaslat letový i zvukový zapisovač výrobci k posouzení jeho nespr{vné 

funkce.“153 Z{vada zapisovačů byla ovšem pouze jedním z důvodů, proč se nepovedlo 

přesně stanovit příčinu nehody, nezapříčinila nehodou samotnou.  

Byla-li příčinou skutečně špatn{ spolupr{ce pos{dky, pak by cesta k n{pravě 

musela vést přes leteckou společnost – a to jak úpravou pilotního výcviku, tak 

zejména stanovením vnitřních předpisů pro spolupr{ci a komunikaci pos{dky 

za letu, tak kontrolou a větším důrazem na jejich dodržov{ní. V předchozí kapitole 

se objevila zmínka o tzv. SOP – standardních operačních postupech. Úkolem SOP je 

docílit co nejlepší spolupr{ce a komunikace mezi členy pos{dky, aby došlo 

k jednoznačnému rozdělení činností, zodpovědnosti a bylo možné minimalizovat 

výskyt chyb. 

Riziko sr{žky s terénem dnes snižuje tzv. GPWS (Ground Proximity Warning 

System, výstražný systém signalizace blízkosti země) a jeho modifikace. Nicméně 

je nutné říci, že ani sebelepší výstražný systém sr{žce nemusí zabr{nit – například 

v případě nehody polského vl{dního speci{lu  Tu-154 u Smolenska v dubnu 2010 

byli piloti přibližně minutu před n{razem varov{ni o nebezpečné blízkosti terénu.154 

Několikr{t opakovanou a nepřeslechnutelnou výstrahu ignorovali. N{sledkem 

nehody zahynulo všech 96 osob na palubě, včetně polského prezidentského p{ru. 

                                                 
152

 ŠÍROVÁ, Tereza, RYANT, Jiří. Osobní rozhovor. *19. 3. 2011+. (Z důvodu nepřipravenosti rozhovoru 
s pamětníkem události nebyla pořízena jeho nahrávka. Proto není přepis součástí diplomové práce.)  
153

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 101. Souhrnná zpráva o šetření příčin letecké nehody DC-
9-32 YU-AJO. S. 32. 
154

 TRANSKRYPCJA rozmów zalogi samolotu Tu-154M nr 101, który ulegl katastrofie w dniu 10. 04. 2010 roku  
w czasie podejścia do ladowania na lotnisku Smoleosk "Pólnocny" [online]. *15. 4. 2011+ Dostupné z WWW: 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Transkrypcja_rozmow_zalogi_samolotu_ 
Tu-154_M.pdf>. 
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Ilustrační příloha 11 – Fotodokumentace letecké nehody (Praha – Suchdol, 1975) 

 

 

    

   

Havarovaný letoun DC-9  
reg. značky YU-AJO  
 
Letecký snímek místa havárie 
Trosky v chatové kolonii 
Uražený podvozek uvnitř chaty 
 
Zdroj:  

 Národní archiv – fond ÚCL 
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10.2. Analýza zpravodajského pokrytí 

  

K letecké nehodě v Praze – Suchdole došlo ve čtvrtek 30. 10. 1975 dopoledne. 

První zpr{vy byly v obou sledovaných denících otištěny n{sledujícího dne, 31. 10. 

Obě periodika otiskla shodně po čtyřech zpr{v{ch, přičemž poslední vyšla v obou 

denících 6. 11., tedy týden po nehodě. Tři ze čtyř zpr{v z obou periodik poch{zejí 

prokazatelně z produkce ČTK.  

0

1

2

31.

10.

1.

11.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 1.

12.
Mladá fronta (4)
Rudé právo (4)  

Graf  7 - Časové rozložení zpravodajského pokrytí nehody (Praha - Suchdol, 1975) 

  

První den obě sledovan{ média otiskla ofici{lní zpr{vu vydanou ČTK, kter{ 

uv{děla z{kladní fakta – kdy a kde k nehodě došlo, kolik osob bylo na palubě 

havarovaného letadla, a kolik jich hav{rii přežilo. Byl zmíněn také typ letounu. 

Informovala také o z{chranných pracích a ustavení vyšetřovací komise. Za zmínku 

stojí, že Rudé pr{vo neuvedlo, kde přesně k nehodě došlo – lokalitu specifikovalo 

pouze jako „blízkost ruzyňského letiště“.  

Mlad{ fronta doplnila stručnou agenturní zpr{vu poměrně rozs{hlým textem 

o z{sahu z{chranných složek, který proložila informacemi z rozhovoru s mladým 

„svaz{kem“ hasičem, který se na z{sahu podílel. Kromě popisu z{sahu mladý hasič 

zmínil také neuk{zněnost některých řidičů: „Vyrazili jsme z letiště, co to d{. Siréna řvala, 

ale někteří řidiči na to nebrali zřetel. Vím, co dok{že udělat pož{r na havarovaném stroji 

a proto nebyl čas na nějaké dohadov{ní s neuk{zněnci. Cestu n{m blokovala Tatra 111, a tak 

jsme ji museli natlačit do příkopu.“155  

                                                 
155

 (ŠE, TRB, TH). Hrdinství bez okázalosti. Mladá fronta. 31. 10. 1975, s. 2.  
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Rudé pr{vo zase informovalo o telefon{tech Pražanů, kteří, když se o hav{rii 

dozvěděli, volali do redakce deníku a nabízeli svou pomoc např. jako d{rci krve.  

Dalšího dne byly zveřejněny „tradiční“ soustrastné telegramy 

ze socialistických zemí, informace o zvýšení počtu obětí a o zdravotním stavu 

zraněných.   

Poslední zpr{va, otištěn{ týden po nehodě, informovala o dalším vývoji 

zdravotního stavu zraněných. Rudé pr{vo informovalo o převezení ostatků 

jugosl{vských členů pos{dky do vlasti. Mlad{ fronta tlumočila poděkov{ní Ústřední 

rady odborů členům z{chranných týmů, které u nehody zasahovaly.  

Ani jedno z periodik neinformovalo o možné příčině nehody. Nikde nebyl 

zdůrazněn vliv počasí – hust{ mlha, kter{ ležela v místě nehody, ani jasné chyby 

pilotů letadla – odchylka od zadaného kursu a především fat{lní nedodržení výšky.  

Nikde nebyl zmíněn ani výpadek přesného přibližovacího systému ILS 

na ruzyňském letišti, který měl na vznik nehody také určitý vliv. Neinformovalo se 

ani o skutečnosti, že letadlo poničilo suchdolskou zahr{dk{řskou kolonii, skončilo 

v těsné blízkosti obydlených domů a bylo tedy velkým štěstím, že si nehoda 

nevyž{dala oběti i „na zemi“.   

Většinu výše uvedených informací by přitom médiím byl schopen podat 

téměř každý svědek z řad místních obyvatel. Opět je tedy možné dojít k z{věru, 

že se periodika příliš nesnažila o opatření informací vlastní aktivitou – 

pravděpodobným důvodem byla autocenzura a přílišný strach ze zveřejnění z{vadné 

informace. 

Ani jedno z periodik také neotisklo ž{dnou fotografii. Jde o jedinou leteckou 

nehodu, k níž nebyla zveřejněna ž{dn{ obrazov{ dokumentace, ačkoli jde o nehodu 

fotograficky v archivech zdokumentovanou velmi obs{hle – ot{zkou je, 

zda vyšetřovací komise neposkytla materi{ly ČTK nebo média neuznala za nutné 

je zveřejňovat. Místo nehody bylo také relativně dobře přístupné a je velmi 

pravděpodobné, že nějaké fotografie pořídili i svědkové nehody, bydlící v okolí místa 

nehody a média by je tedy mohla získat od nich.  
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Shrnutí  

Je zřejmé, že zpravodajské pokrytí suchdolské nehody mělo určité nedostatky. 

Je možné je vysvětlit strachem médií z porušení cenzurních předpisů, což nasvědčuje 

tomu, že ofici{lní místa médiím mnoho informací o nehodě nepředala. Situace 

přitom byla velmi podobn{ jako u nehody u Srbské Kamenice, o níž bylo 

informov{no podrobněji: šlo o nehodu jugosl{vské společnosti, letoun americké 

výroby a nehodu nezavinila československ{ strana.  

Možným vysvětlením je domněnka autorky pr{ce, že v roce 1975 došly 

československé úřady k z{věru, že už „bylo dost leteckých nehod“. V roce 1975, 

pouhé dva měsíce před nehodou na Suchdole, totiž v syrském Damašku došlo 

k tragické nehodě letounu ČSA, kter{ si vyž{dala 126 obětí. Vz{pětí byla zah{jena 

restrukturalizace celého československého civilního letectví, zmiňovan{ v kapitole 

Bezpečnost letového provozu v Československu a České republice. Podrobné informace 

o další letecké nehodě by patrně nezvýšily důvěryhodnost československého letectví, 

i když v tomto případě československ{ strana skutečně nehodu nikterak 

nezapříčinila. 

Autorka se také domnív{, že si větší pozornost obou deníků zasloužil z{sah 

z{chranných složek na místě nehody. Nebýt rychlosti a koordinovanosti z{sahu, 

vyž{dala by si nehoda mnohem více obětí. Určitou kompenzací tohoto medi{lního 

opomenutí a dodatečným zvýrazněním dobrého z{sahu z{chranných složek bylo 

zachycení nehody v posledním díle seri{lu Sanitka z roku 1984.156 

                                                 
156

 Sanitka *online+. ČSFD, *8. 5. 2011+. Dostupné z WWW: <http://www.csfd.cz/film/72551-sanitka> . 
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Ilustrační příloha 12 – Uk{zky analyzovaných čl{nků (Praha – Suchdol, 1975) 

  

 

 

 

 

 
 
Nahoře: Mladá fronta, 31. 10. 1975. S. 2. 
Vlevo uprostřed: Rudé právo, 1. 11. 1975. S. 1.  
Vlevo dole: Rudé právo, 31. 10. 1975. S. 1.  
Dole uprostřed: Mladá fronta, 6. 11. 1975. S. 2.  
Vpravo dole: Rudé právo, 31. 10. 1975. S. 4. 
  

 
 
Nahoře: Mladá fronta. 31. 10. 1975, 31, s. 2. 
Vlevo uprostřed: Rudé právo. 1. 11. 1975, 56, s. 1.  
Vlevo dole: Rudé právo. 31. 10. 1975, 56, s. 1.  
Dole uprostřed: Mladá fronta. 6. 11. 1975, 31, s. 2.  
Vpravo dole: Rudé právo. 31. 10. 1975., 56, s. 4. 
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11.  

Bratislava – Zlaté piesky, 1976 

 

11.1. Průběh a okolnosti letecké nehody 

Datum:    28. 7. 1976 

Letadlo:   Il-18 (imatrikulační značka OK-NAB) 

Společnost a číslo letu:  Československé aerolinie (ČSA), OK 001 

Počet obětí / přeživších:  76 / 3 

Příčina:   chyby pos{dky a řízení letového provozu 

N{sledek:    ztr{ta řiditelnosti 

 

Poslední z analyzovaných nehod byla z{roveň poslední těžkou nehodou 

dopravního letadla na území Československa, při níž došlo k velkým ztr{t{m 

na životech.  Šlo o linkový let 001 z Prahy do Bratislavy, který havaroval do jezera 

Zlaté piesky nedaleko bratislavského letiště, když pos{dka nezvl{dla přiblížení 

na přist{ní a v malé výšce se dopustila série v{žných chyb při ovl{d{ní jednotlivých 

motorů letadla. 157  Nehodu lze klasifikovat jako ztr{tu řiditelnosti.  

Letadlo, necelých dvacet let starý Iljušin Il-18, mělo předchozího dne 

problémy s jedním z motorů. Po noční opravě bylo ale uzn{no za letuschopné a r{no 

odstartovalo k letu do Bratislavy.158 Prakticky celý let probíhal norm{lně. Komplikace 

nastaly až v průběhu přiblížení na letiště. První chyba, kterou odstartoval řetězec 

problémů, byla dílem dispečerů i pos{dky. „Po nav{z{ní spojení s přibližovací službou 

řízení ve vzd{lenosti něco přes 30 km od letiště se začala situace komplikovat, protože dispečer 

přik{zal pos{dce udržovat letovou hladinu 80 (2450 m). Pos{dka ovšem potvrdila kles{ní 

do letové hladiny 90 (2750 m), tedy do výšky o 300 m vyšší. Dispečer na tuto skutečnost 

nereagoval, přestože pos{dka kles{ní do hladiny 90 hl{sila dvakr{t!“159 

                                                 
157

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 93. Souhrnná zpráva o odborném šetření příčin letecké 
nehody letadla Il-18 OK-NAB. Praha 10. 9. 1976. S. 57. 
158

 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
2011. S. 262. 
159

 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
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Obrázek 7 - Schéma klesání letadla před nehodou (Bratislava - Zlaté piesky, 1976) 
Zdroj: Národní archiv - fond ÚCL. 

 

Dispečer na přibližovacím stanovišti se dopustil dalšího omylu - letadlo 

si pravděpodobně spletl s jiným a domníval se, že je d{l od letiště, než kde skutečně 

bylo. Pos{dce proto povolil pomalejší sestup, než bylo vhodné.160 Letadlo tedy bylo 

o 300 metrů výše, než se dispečer domníval, a přik{zaný sestup mělo provést 

na mnohem kratší trati.    

N{sledovalo nestabilizované přiblížení. Letadlo klesalo příliš rychle 

a mělo příliš velkou rychlost. Pos{dka rychlost snížila vysunutím podvozku 

a přechodem do mírného stoup{ní (viz mírný vzestup křivky cca v polovině grafu 

na obr{zku č. 7) – tím vzrostl odpor letadla a rychlost klesla. Letadlo sice zpomalilo, 

ale mírně zvýšilo výšku, takže vz{pětí bylo nutné „dohnat“ kles{ní. V n{sledujícím 

úseku letadlo sestupovalo rychlostí až 22 m/s místo doporučených 10 m/s nebo 

maxim{lních 15 m/s.  

Pos{dce se vz{pětí povedlo sklesat do určené výšky a nalétli do sestupového 

paprsku ILS, ale v příliš vysoké rychlosti. Předepsan{ sestupov{ rychlost v paprsku 

ILS je 260 km/h, ale v případě letu 001 kolísala od 435 do 225 km/h.161 Přiblížení 

se nakonec pos{dce podařilo stabilizovat a k dokončení manévru stačilo jen mírně 

urychlit kles{ní. 

                                                                                                                                                         

2011. S. 290. 
160

 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
2011. S. 290. 
161

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 93. Souhrnná zpráva o odborném šetření příčin letecké 
nehody letadla Il-18 OK-NAB. S. 52.   
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Jenže v této chvíli se pos{dka dopustila dalších chyb. „Vlivem vysokého stresu, 

který pos{dka v průběhu ‚divokého´ přiblížení prožívala, nereagovala adekv{tně na situaci 

a místo zvýšení výkonu motorů a zvětšení vertik{lní rychlosti, byly p{ky motorů přesunuty 

do polohy „pozemní volnoběh“ a vertik{lní rychlost se nezměnila. (<) Ve vzd{lenosti 100 m 

před prahem mělo letadlo výšku 60 m, rychlost 220 km/h a mírně klesalo. V této chvíli, nebo 

nejpozději nad prahem dr{hy, dal velitel letadla příkaz k provedení postupu nezdařeného 

přiblížení.“162  

 

 

Obrázek 8 - Schéma letecké nehody v Bratislavě - Zlatých pieskách (1976) 

Zdroj: Národní archiv - fond ÚCL a http://maps.google.com  

 

Pos{dka opět zvýšila výkon motorů, jenže v důsledku předchozího snížení 

se automaticky odstavil 163 motor č. 3. Vysazení jednoho ze čtyř motorů samo o sobě 

není tak z{sadním problémem a za norm{lních okolností by pos{dka mohla 

zopakovat okruh a bezpečně přist{t. Bylo pouze nutné, aby palubní mechanik tento 

motor odstavil i manu{lně. Mechanik se ovšem z{sadně zmýlil a stiskem špatného 

                                                 
162

 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
2011. S. 291-292. 
163

 Došlo k tzv. zapraporov{ní vrtule – zafixov{ní listů vrtule kolmo ke směru letu tak, aby nekladly odpor. 

http://maps.google.com/
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tlačítka zapraporoval motor č. 4. Letadlo se tedy ocitlo bez pohonu na pravé straně 

a začalo se st{čet doprava směrem k jezeru Zlaté piesky. Pos{dka se snažila n{klon 

vyrovnat. V té chvíli udělal mechanik poslední, fat{lní chybu – pokusil se odstavený 

motor č. 4 znovu spustit, což je v tak malé výšce hrub{ chyba. Listy vrtule 

se posunuly do pracovní polohy a odpor na pravé straně letadla tím ještě více 

vzrostl. Stroj se stal neovladatelným a v n{klonu se zřítil do jezera Zlaté piesky.164  

 Letadlo se n{razem do vody ve vysoké rychlosti roztříštilo a potopilo, nad 

vodou zůstala pouze ocasní č{st. Nehodu pozorovalo mnoho rekreantů 

na koupališti. Někteří ze svědků k trosk{m vyjeli na loďk{ch a povedlo se jim 

vysekat otvor do trupu, odkud se ozývalo bušení několika přeživších. Ze 79 osob 

na palubě se zachr{nili pouze čtyři cestující, z nichž jeden později v nemocnici 

zemřel. Většina obětí zahynula n{sledkem mechanických zranění při n{razu – n{raz 

byl tak silný, že přetrhal zapnuté bezpečnostní p{sy cestujících. Vyprošťov{ní letadla 

a obětí z bahnitého dna až 17 metrů hlubokého jezera si vyž{dalo několik dní. 

Z nehody bylo vyvozeno několik z{sadních opatření. Kromě teoretických, 

týkajících se lepšího proškolení pos{dek nebo zvyšov{ní jejich k{zně, vydalo 

ministerstvo dopravy také několik velmi důležitých praktických nařízení. Bylo 

například rozhodnuto, že všechna dopravní letadla budou postupně vybavena 

zapisovači rozhovoru v pilotní kabině. Kromě toho byl při SLI zřízen org{n letové 

kontroly a zaveden „systém objektivní kontroly činnosti pos{dek za letu vyhodnocov{ním 

palubních zapisovačů, zapisovačů zvuků v kabině pos{dky, magnetofonových z{znamů 

korespondence se stanovišti řízení letového provozu.“165  

Jak už bylo zmíněno v kapitole, věnované bezpečnosti leteckého provozu 

v ČSSR a ČR, přinesla přijat{ opatření požadované výsledky. Od roku 1976 už 

ke skutečně velké nehodě dopravního letadla nedošlo.  

 

                                                 
164

 KELLER, Ladislav, KOLOUCH, Václav. Nehody dopravních letadel v Československu, díl 3. Cheb : Svět křídel, 
2011. S. 291-293. 
165

 Národní archiv. Fond ÚCL – letecké nehody. Karton 93. Přehled opatření federálního ministerstva dopravy, 
uložených na základě výsledků odborného šetření letecké nehody letadla Il-18 poznávací značky OK-NAB. S. 1. 
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Alternativní teorie 

Jako u většiny ostatních nehod, i v tomto případě se na veřejnosti objevují 

alternativní teorie, proč k nehodě došlo. Podle svědectví jednoho z přeživších 

cestujících se totiž během letu objevily znovu potíže s motorem, který byl předchozí 

noci opravov{n. Pos{dka prý pož{dala o nouzové přist{ní v Brně, což jim ale kvůli 

přítomnosti cizí delegace nebylo povoleno. Pomoc nabídla Vídeň, ale přist{ní nebylo 

povoleno z politických důvodů.166 (Podobně jako v případě „neofici{lních teorií“ 

o příčině nehody v Srbské Kamenici (1972) se i zde informace značně rozch{zejí 

a jsou v nich mnohé nejasnosti. V čl{nku se například tvrdí, že předchozího dne byl 

opravov{n motor č. 4 – podle zpr{vy z vyšetřov{ní to ale byl motor č. 2.) 

Podle odborníků je tato teorie nesmysln{ a odporuje zjištěným faktům. Podle 

z{znamů ze zapisovače letových údajů i podle svědeckých výpovědí a výsledků 

ohled{ní trosek pracoval motor č. 2 až do nehody norm{lně. Kdyby měla pos{dka 

během letu problémy s motorem, jistě by to ohl{sila řízení letového provozu 

a pož{dala by o asistenci z{chranných složek během přist{ní. Autorka navíc 

nepovažuje za pravděpodobné, že by politické špičky měly možnost zasahovat 

„živě“ přímo do řízení letového provozu.  

Je faktem, že souhrnn{ zpr{va není zcela objektivní a přesn{ (například 

se nezmiňuje o chybě řídícího letového provozu a o nepřesnostech v komunikaci, 

kterých si ani dispečeři, ani piloti nevšimli). Nelze proto ale zpochybňovat výsledky 

expertiz, které jednoznačně vyvr{tily možnost technické z{vady.    

 

 

  

                                                 
166

 ČTK. Na Zlatých pieskoch pred 30 rokmi spadlo lietadlo. Sme.sk, 28. 7. 2006. *16. 4. 2011+. Dostupné z WWW: 
<http://zaujimavosti.sme.sk/c/2825107/na-zlatych-pieskoch-pred-30-rokmi-spadlo-lietadlo.html> 
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Ilustrační příloha 13 - Fotodokumentace letecké nehody  

(Bratislava – Zlaté piesky, 1976) 

 

 

 

 

 
Havarovaný letoun Il-18  
reg. značky OK-NAB. 
 
 
Trosky letounu po nehodě.  
 
Zdroj:  

 KELLER, L., KOLOUCH, V. 
Nehody dopravních letadel  
v Československu, díl 3. 2011. 
 

 http://www.letectvi.cz/letectvi/
Article62013.html [1. 5. 2011]. 

 

http://www.letectvi.cz/letectvi/Article62013.html
http://www.letectvi.cz/letectvi/Article62013.html
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11.2. Analýza zpravodajského pokrytí 

 

K letecké nehodě na Zlatých piesk{ch došlo dne ve středu 28. 7. 1976 

v dopoledních hodin{ch. První zpr{vu přinesla obě sledovan{ periodika 

n{sledujícího dne – 29. 7. Poslední byla zveřejněna 3. 8., tedy šest dní po nehodě. 

Rudé pr{vo otisklo celkem sedm zpr{v a jednu fotografii), Mlad{ fronta čtyři zpr{vy. 

Kromě jedné čerpaly všechny zpr{vy ze servisu ČTK. Dvě byly prokazatelně 

otisknuty ve shodném znění, další byly s většími či menšími úpravami. 
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Mladá fronta (4)
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Graf  8 - Časové rozložení zpravodajského pokrytí nehody (Bratislava - Zlaté piesky, 1976) 

  

Prvního dne po nehodě byla zveřejněna zpr{va ČTK (bez úprav v obou 

denících), informující o nehodě letadla na lince Praha – Bratislava, o počtu osob na 

palubě a o zah{jení z{chranných prací a příjezdu vyšetřovací komise.  

 N{sledovaly dva dny, v nichž byly zveřejňov{ny podrobnější informace – 

o dosavadním počtu obětí a zachr{něných a o průběhu z{chranných 

a vyprošťovacích prací, které velmi komplikoval fakt, že letadlo havarovalo na vodě.  

31. 7. pak přinesly oba deníky poměrně zajímavý materi{l – rozhovor 

s předsedou vyšetřovací komise Jaroslavem Podzimkem, který odvysílala televize. 

Rozhovor informoval o dalším postupu vyprošťovacích prací. Předseda zdůraznil 

fakt, že šlo o první leteckou nehodu na území Československa, při níž letadlo 

havarovalo na vodě. Po obsahové str{nce se tento materi{l Rudého pr{va i Mladé 

fronty nelišil – Rudé pr{vo pouze text doplnilo fotografií z vyprošťovacích prací. 

Velký rozdíl byl ovšem patrný po form{lní str{nce: Mlad{ fronta ponechala form{t 

rozhovoru, což působilo čtivěji a také otevřeněji a sdílněji. Bylo to vůbec poprvé, kdy 

sledovan{ periodika zveřejnila přímo rozhovor se z{stupcem vyšetřovacího org{nu. 
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 Neopomenutelnou souč{stí zpravodajského pokrytí nehody byly „tradiční“ 

informace o soustrastných telegramech z okolních socialistických zemí. Tentokr{t jich 

bylo bezkonkurenčně nejvíce – Rudé pr{vo dokonce otisklo tři, což poněkud 

zkresluje vyznění výše uvedené statistiky – Rudému pr{vu se tím značně zvedl počet 

zpr{v, jejichž informační hodnota byla ovšem velmi nízk{.  

 Ani v jedné ze zpr{v se neobjevily možné příčiny nehody. Samotn{ nehoda 

přitom byla sledov{na jak řízením letového provozu, tak mnoha svědky na Zlatých 

piesk{ch a v okolí a bylo zřejmé, že letadlo m{ problémy s motory na jedné straně, 

což vedlo ke ztr{tě řiditelnosti a p{du do vody. Ani v tomto případě se média zřejmě 

nesnažila o získ{ní vlastních materi{lů prací v terénu a rozhovory se svědky nehody.  

 V ž{dném materi{lu se také neobjevilo zasazení do kontextu. Šlo přitom 

o druhou velkou leteckou nehodu poblíž bratislavského letiště, přičemž v obou 

případech shodou okolností havaroval stejný typ letadla – sovětský Il-18. Ani tato 

skutečnost nebyla v ž{dném z materi{lů zmíněna. V případě nehod amerických  

DC-9 u Srbské Kamenice a na Suchdole přitom byl typ letounu pokaždé uveden. 

Ani v případě ruzyňské hav{rie Tu-154 Aeroflotu nebyl typ letadla specifikov{n.  

Jediný případ, kdy bylo uvedeno, že havarovalo sovětské letadlo, bylo v roce 1966 

po hav{rii u Bratislavy – Rači. 

  

Shrnutí 

 Zpravodajské pokrytí letecké nehody letounu ČSA u Bratislavy plně odpovíd{ 

vývoji způsobu informačního pokrytí v posledních letech. Oproti nehodě v Praze –  

Suchdole se d{ říci, že došlo k mírnému zlepšení – byl například zveřejněn rozhovor 

s předsedou vyšetřovací komise a alespoň jedna fotografie.  

 Ani jeden ze sledovaných deníků se ale nezabýval možnou příčinou nehody 

a pravděpodobně nevyvíjel vlastní aktivity k zisku materi{lů. Ud{lost nebyla 

zasazena do kontextu, nebyl uveden typ havarovaného letadla ani fakt, že šlo 

o několik{tou z{važnou nehodu st{tních aerolinií v poslední době. 
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Ilustrační příloha 14 – Uk{zky analyzovaných čl{nků  

(Bratislava – Zlaté piesky, 1976) 

 

 

 

 

Vlevo nahoře: Rudé právo. 29. 7. 1976, 56, s. 1.  
Vpravo nahoře: Rudé právo. 30. 7. 1976, 56, s. 2.  
Vlevo dole: Mladá fronta. 31. 7. 1976, 32, s. 2.  
Vpravo dole: Mladá fronta. 3. 8. 1976, 32, s. 1.  
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12.  

Sp{lov, 1990  

 

12.1. Průběh a okolnosti železniční nehody 

Datum:   25. 8. 1990  

Vlaky:   Osobní vlak MOs 6302  

N{kladní vlak Mn 86543 

Počet obětí:  14 

Příčina nehody:  Chyba výpravčích 

N{sledek:   Sr{žka, pož{r 

 

 Zast{vka Sp{lov, u níž došlo v roce 1990 k tragické sr{žce motorového 

osobního a n{kladního vlaku, leží na trati Železný Brod – Tanvald. Trať vede 

členitým, nepřehledným lesnatým a skalnatým terénem nad říčkou Kamenicí.  

 Motorový osobní vlak MOs 6302 jel z Železného Brodu do Tanvaldu. Protože 

toho dne bylo kr{sné počasí a navíc se blížil konec školních pr{zdnin, využilo tohoto 

spoje mnoho turistů. Těsně před 13. hodinou vlak odjel ze stanice Železný Brod. 

O několik minut později zastavil v zast{vce Sp{lov, kde naštěstí mnoho cestujících 

vystoupilo. D{le měl vlak pokračovat do stanic Jesenný a Velké Hamry, kde se měl 

pravidelně křižovat s n{kladním vlakem Nm 86543, s nímž se v této stanici běžně 

manipulovalo. Toho dne ale tato manipulace nebyla zapotřebí, takže se n{kladní vlak 

ve stanici Velké Hamry nezdržel a výpravčí jej pustili na trať dříve. Kritickou chybu 

udělal výpravčí ve stanici Jesenný, který n{kladní vlak před 13. hodinou vpustil 

do úseku trati, kterým měl v té době projíždět osobní vlak 6302.  

 Ke sr{žce došlo těsně za mostem přes řeku Kamenici (viz obr{zek č. 9). 

Strojvedoucí n{kladního vlaku, který z kabiny těsně před n{razem stihl vyskočit, 

uviděl vlak na velmi malou vzd{lenost (podle vyšetřovací zpr{vy 30 m, podle 

výpovědi strojvedoucího v pořadu Osudové okamžiky „100 metrů, možn{ míň“).167  

                                                 
167

 ČESKÁ TELEVIZE. Osudové okamžiky. Dokumentární cyklus. Díl Spálov 1990. 
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Obrázek 9 - Schéma železniční nehody u Spálova (1990). Zdroj: http://maps.google.com  

 

Aktivoval tedy brzdění a z kabiny vyskočil. Brzdit začal i strojvedoucí 

osobního vlaku, ale n{razu už nebylo možné zabr{nit. Motorový vlak byl n{razem 

odtlačen zpět na most přes Kamenici. První vůz se zvedl nad lokomotivu n{kladního 

vlaku a začal hořet, plameny údajně šlehaly až do výše několika desítek metrů. 

K nehodě se rychle seběhli turisté z okolí a začali poskytovat pomoc. Většině 

cestujících z druhého vagonu se povedlo zachr{nit, ale v prvním voze, který 

zachv{til pož{r, se téměř pomoci nedalo. „Přiběhli jsme blíž k tomu hořícímu, kde jsme se 

v té panice snažili nějak pomoct, ale už se to nedalo. Na tři, na čtyři metry jsme byli ožehlí. 

Nedalo se dělat vůbec nic,“ líčil jeden ze svědků nehody.168 O několik minut později se 

pož{r rozšířil i na druhý vagon osobního vlaku. Hasební pr{ce byly silně ztíženy 

nepřístupným terénem i faktem, že osobní vlak hořel na mostě. Sr{žka a n{sledný 

pož{r si nakonec vyž{daly 12 obětí na místě, další dvě zemřely později 

v nemocnicích na n{sledky těžkých pop{lenin. Zahynul i strojvedoucí osobního 

vlaku.169  

 

                                                 
168

 ČESKÁ TELEVIZE: Osudové okamžiky. Dokumentární cyklus. Díl Spálov 1990.  
169

 Archiv Českých drah. Zpráva o šetření velké nehody A-1. 25. 10. 1990.  

http://maps.google.com/
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Nehodu zavinili výpravčí ve stanicích Železný Brod a Jesenný, kteří kvůli 

neporozumění v komunikaci (kter{ byla vedena nepředpisovým způsobem) vpustili 

oba vlaky na jednokolejnou trať proti sobě. Vyšetřov{ní uk{zalo, že se výpravčí 

ze stanice Železný Brod dlouhodobě dopouštěl chyb a nepřesností při zapisov{ní 

provozu vlaků do tzv. dopravního deníku nebo z{pisy činil dodatečně. Některé 

vlaky v z{pisech úplně chyběly. To vše nasvědčovalo faktu, že výpravčí při pr{ci 

dlouhodobě porušoval předpisy.  

Nepředpisově postupoval i kritického dne při komunikaci s výpravčím 

ze stanice Jesenný, když nepoužil předepsané výrazy pro komunikaci. Výpravčí 

ze stanice Jesenný si jeho slova vyložil špatně a pochopil je jako souhlas k vypravení 

n{kladního vlaku Mn 86543. Dr{žní předpisy přitom říkají: „Výpravčí jsou povinni 

zachov{vat a vyžadovat důsledné dodržov{ní předepsaných slovních znění. Není-li v nabídce 

použito předepsaného znění, nesmí se vlak přijmout. Není-li použito předepsaného znění při 

přijetí, nesmí se vlak vypravit.“170Kromě toho se zjistilo, že výpravčí ze stanice Jesenný 

byl v době služby pod doznívajícím vlivem alkoholu, který požil předchozího večera, 

a během služby „vypije další velkou odlivku rumu. V době oběda pak č{st lahve piva.“ 171 

Podle výsledků krevních testů však výpravčí měl v krvi alkoholu více; nepovedlo se 

ale zjistit, zda jej vypil ve službě nebo až později. 

Výpravčí brzy zjistili, že pustili oba vlaky proti sobě na obsazenou kolej. 

Telefon{tem do restaurace na vlakové zast{vce Sp{lov se pokusili vlak 6302 zastavit. 

Obsluha restaurace vyběhla na n{stupiště, ale vlak pr{vě odjížděl.172 

Oba výpravčí byli odsouzeni k pětiletému trestu odnětí svobody.173 Na trať 

bylo později nainstalov{no zabezpečovací zařízení, které znemožňuje vjezd dalšího 

vlaku na obsazenou kolej. Strojvedoucí také dostali vysílačky. 

                                                 
170

 Archiv Českých drah. Zpráva o šetření velké nehody A-1. 25. 10. 1990. S. 11.  
171

 Archiv Českých drah. Zpráva o šetření velké nehody A-1. 25. 10. 1990. S. 6. 
172

 1990 - neštěstí Spálov [online]. KCOD a PO Pardubice h. n. – neoficiální stránky stanice, 25. 6. 2006  
*25. 4. 2011+.  Dostupné z WWW: <http://cdpardubice.blog.cz/0606/1990-nestesti-spalov>. 
173

 1990 - neštěstí Spálov [online]. KCOD a PO Pardubice h. n. – neoficiální stránky stanice, 25. 6. 2006  
*25. 4. 2011+.  Dostupné z WWW: <http://cdpardubice.blog.cz/0606/1990-nestesti-spalov>. 
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Ilustrační příloha 15 – Fotodokumentace železniční nehody (Sp{lov, 1990) 

 

 

 

 

Nahoře:  
Vlaky po srážce  
 
Uprostřed:  
Interiér vyhořelého vagonu  
 
Dole:  
Pomník poblíž místa nehody 
 
Zdroj:  

 http://krejci.bigbloger. 
lidovky.cz/c/96129/ 
Spalov-25-srpna-
1990.html  
 
[24. 4. 2011] 
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12.2. Analýza zpravodajského pokrytí 

  

K železniční nehodě u Sp{lova došlo v sobotu 25. 8. 1990 po poledni. První 

zpr{vy byly otištěny v obou sledovaných denících v pondělí 27. 8. a poslední pět dní 

po nehodě, 30. 8. Obě periodika otiskla celkem tři zpr{vy, Rudé pr{vo navíc 

zveřejnilo jednu fotografii. Rudé pr{vo výhradně čerpalo ze servisu ČTK, kdežto 

Mlad{ fronta otiskla dva vlastní materi{ly a jen jednu zpr{vu ČTK. 
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Graf  9 - Časové rozložení zpravodajského pokrytí nehody (Spálov, 1990) 

  

Obě sledovan{ periodika prvního dne přinesla v podstatě tytéž informace 

(kdy, kde a jak k nehodě došlo, počet obětí a zraněných, informaci o pož{ru 

a o komplikovaném z{sahu hasičů). Velký rozdíl však byl ve zpracov{ní materi{lů. 

Zatímco Rudé pr{vo čerpalo výhradně ze servisu ČTK, Mlad{ fronta ud{lost 

zpravodajsky pokryla samostatně – v rozs{hlém textu s emotivním titulkem 

„Pochodeň z prvního vagonu“. Autor získal informace o nehodě a n{sledcích osobním 

pozorov{ním a rozhovory s jedním z lehce zraněných cestujících a se zaměstnancem 

železniční stanice Železný Brod, kam byly trosky po nehodě odtaženy. Hned prvního 

dne také Mlad{ fronta přinesla zpr{vu, že byli vzati do vazby výpravčí, kteří pustili 

oba vlaky na trať. Rudé pr{vo tuto informaci přineslo také, ale o den později.  

Druhého dne byla zveřejněna informace, že nehodu nezavinili strojvedoucí 

obou havarovaných vlaků ani technick{ z{vada. Rudé pr{vo otisklo navíc fotografii 

interiéru vyhořelého vagonu. Obě periodika také přinesla informace o stavu těch 

zraněných, kteří zůst{vali v nemocničním ošetřov{ní, zejména o dvou těžce 

pop{lených osob{ch, které byly st{le v ohrožení života.  
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30. srpna byla v obou denících zveřejněna kratičk{ agenturní zpr{va o n{lezu 

dalšího těla v trosk{ch vyhořelého vagonu. (Mlad{ fronta navíc informovala 

o potížích s identifikací obětí a tlumočila výzvu policie, aby se přihl{sili ti, kteří 

by mohli poskytnout informace o lidech, kteří mohli vlakem cestovat.) Počet obětí se 

tak zvýšil na 12. Vzhledem k tomu, že se v dokumentaci uv{dí konečný počet obětí 

14, je pravděpodobné, že těžkým pop{lenin{m nakonec podlehli i zmiňovaní dva 

zranění. Zpr{vy o jejich úmrtí se již ale ve sledovaných denících neobjevily. 

Neobjevily se ani další informace o vyšetřov{ní, případně o obvinění a obžalov{ní 

viníků nehody. 

Ud{losti byl v analyzovaných denících věnov{n poměrně malý prostor. 

Tři otištěné zpr{vy jsou kvantitativně zcela srovnatelné např. s pokrytím nehody 

u Stéblové, z kvalitativního hlediska je ale rozdíl obrovský. Objevil se také značný 

rozdíl v novin{řské pr{ci deníku Rudé pr{vo a Mlad{ fronta.  

Zpravodajské pokrytí této nehody ukazuje, že média se v této době, devět 

měsíců po převratu, již přizpůsobila společenským změn{m a měnila jak obsahovou 

str{nku zpr{v, tak i postupy novin{řské pr{ce. Mlad{ fronta byla v tomto ohledu 

pružnější a přizpůsobivější – což lze vysvětlit tím, že v deníku pro ml{dež dříve 

pracovali spíše mladí redaktoři, kteří se po roce 1989 sn{ze přizpůsobili změn{m.   

Malý prostor, věnovaný nehodě, je podle autorky možné vysvětlit i rozsahem 

periodik – oba deníky st{le vych{zely na relativně malém počtu stran. V polovině 

roku 1990 se však musely věnovat především z{važným a aktu{lním politickým 

a ekonomickým tématům, souvisejícím s transformací celé společnosti.  

 

Shrnutí 

Zpravodajské pokrytí železniční nehody u Sp{lova uk{zalo markantní 

kvalitativní rozdíl mezi informov{ním před a po roce 1989. Ačkoli nehoda nedostala 

příliš mnoho prostoru, uk{zal se značný kvalitativní rozdíl v samotném zpracov{ní 

materi{lů, který také poukazoval na odlišné postupy novin{řské pr{ce 

u sledovaných deníků. Rudé pr{vo čerpalo výhradně ze servisu ČTK, kdežto Mlad{ 

fronta získala informace prací na místě nehody. 
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Ilustrační příloha 16 – Uk{zky analyzovaných čl{nků (Sp{lov, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nahoře: Mladá fronta. 27. 8. 1990, 46,  s. 1 a 2.  
Uprostřed: Rudé právo. 27. 8. 1990, 71, s. 1.  
Vlevo dole: Rudé právo. 28. 8. 1990, 71, s. 2.  
Vpravo dole: Mladá fronta. 28. 8. 1990, 46, s. 2. 
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13.  

Krouna, 1995   

 

13.1. Průběh a okolnosti železniční nehody 

Datum:   24. 6. 1995  

Vlaky:   Osobní vlak MOs 15313  

Ujeté vozy n{kladního vlaku Mn 81755 

Počet obětí:  19 

Příčina nehody:  Chyba při manipulaci s n{kladním vlakem 

N{sledek:   Sr{žka 

 

Sr{žka motorového osobního vlaku MOs 15313 a několika n{kladních vozů, 

které ujely vlakové četě při manipulaci s vlakem u Krouny na Poličsku, se stala 

nejtragičtější železniční nehodou v historii samostatné České republiky.  

Klíčové ud{losti, které vyústily v nehodu, se odehr{ly ve stanici Čachnov. 

Kolem půl šesté večer tam přijel n{kladní vlak Mn 81755 ze stanice Žď{rec u Skutče, 

tvořený lokomotivou, pěti n{kladními vozy a služebním vozem. Ve stanici měly být 

některé vozy odpojeny a jiné, které už ve stanici st{ly, měly být přetaženy na jiné 

koleje. Během manipulace se četa n{kladního vlaku dopustila chyb, které vyvrcholily 

odpojením čtyř vozů, které nebyly zajištěné zar{žkami a n{ležitě zabrzděné.  

Průvodčí, který tyto vozy odpojoval, si byl jist, že viděl druhého průvodčího, 

jak pokl{d{ na kolejnice zar{žky, ale nepřesvědčil se o tom.174  

Těsně za místem, kde průvodčí obě č{sti vlaku rozpojili, začín{ kles{ní, takže 

se vozy rozjely a začaly výrazně zrychlovat. Projely dvěma zast{vkami na trati, ale 

ani v jedné se koleje nevětvily, takže nebylo možné je zastavit nebo přesměrovat. 

Tři n{kladní vagony byly naložené dřevem a železným šrotem, čtvrtý byl služební 

vůz. Průvodčí z posunovaného vlaku se snažil vozy zabrzdit, ale neúspěšně.175  

                                                 
174

 Archiv Českých drah. Rozhodnutí o ukončení šetření nehodové události A1, vzniklé dne 24. 6. 1995 v km 
41,822 mezi železničními stanicemi Skuteč – Čachnov. S. 4.  
175

 Archiv Českých drah. Rozhodnutí o ukončení šetření nehodové události A1, vzniklé dne 24. 6. 1995 v km 
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Ke sr{žce došlo o téměř pět kilometrů d{le, nedaleko zast{vky Krouna, kter{ 

leží na trati Svitavy – Žď{rec u Skutče. Čtyři ujeté vagony n{kladního vlaku čelně 

narazily do motorového osobního vlaku MOs 15313, který jel v protisměru ze Žď{rce 

do Poličky. Trať mezi Čachnovem a Krounou kles{, takže ujeté n{kladní vozy 

nabraly rychlost až 100 km/h. Odhaduje se, že oba vlaky do sebe narazily rychlostí 

cca 130 km/h. Jediný vůz osobního vlaku 15313 byl n{razem naprosto zdemolov{n, 

když se do něj zaklínil služební vůz n{kladní soupravy. Relativně nepoškozen{ 

zůstala pouze zadní č{st osobního vlaku. Zahynulo 19 z 23 osob, které byly ve vlaku. 

Zbývající čtyři cestující byli zraněni.176 Vysoký počet obětí byl ovlivněn nešťastnou 

n{hodou – velkou č{st obětí tvořili mladí lidé, kteří cestovali na z{bavu. Jindy prý 

býval tento vlak téměř pr{zdný.177  

 

 

Obrázek 10 - Schéma železniční nehody u Krouny (1995). Zdroj: http://maps.google.com  

                                                                                                                                                         

41,822 mezi železničními stanicemi Skuteč – Čachnov. S. 2.  
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 Archiv Českých drah. Rozhodnutí o ukončení šetření nehodové události A1, vzniklé dne 24. 6. 1995 v km 
41,822 mezi železničními stanicemi Skuteč – Čachnov. 
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 BÍLEK, Vladimír, GROHOVÁ, Johana. Při železniční havárii zemřelo osmnáct lidí. Mladá fronta DNES.  
26. 6. 1995, 6, s. 2. 

http://maps.google.com/
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Nehodu zavinila vlakov{ četa n{kladního vlaku 81755. Obviněni byli 

vlakvedoucí a dva průvodčí. Podle informací v médiích byl jeden z průvodčích 

v době nehody pod vlivem alkoholu. On i další muž byli navíc v minulosti obviněni 

nebo odsouzeni za jiné nedbalostní delikty při pr{ci na železnici. 178  Odsouzeni 

nakonec byli jen vlakvedoucí a průvodčí, který posunový díl odpojil, aniž 

by se přesvědčil o jeho zajištění. Hlavní vinu nesl vlakvedoucí, protože „nezajistil 

vyzkoušení ručních brzd a položení zar{žek. (<) Nenařídil, aby byl posunový díl průběžně 

brzděn a nevykonal zkoušku brzdy. (<) Ned{val potřebné n{věsti a v době prov{děného 

posunu se zabýval jinou činností. Před rozpojením posunového dílu se osobně nebo dotazem 

nepřesvědčil o spr{vném zajištění vozů proti ujetí.“ 179  Oba byli odsouzeni 

k nepodmíněným trestům odnětí svobody (vlakvedoucí 6,5 roku, zvýšeno na 8 let; 

průvodčí 5 let) a k z{kazu výkonu povol{ní.180  

  Katastrof{lním n{sledkům sr{žky bylo teoreticky možné zabr{nit, kdyby byl 

strojvedoucí motorového vlaku vybaven vysílačkou. Kdyby jej person{l stanice 

Čachnov informoval hned po ujetí vagonů, mohl strojvedoucí vlak včas zastavit 

a nechat cestující vystoupit. Sr{žce by nezabr{nil, ale byl by zničen pouze pr{zdný 

vlak a nehoda by se obešla bez ztr{t na životech. V dnešní době již ve vlacích 

je zavedeno radiové spojení, takže je šance, že by se podobné tragédii podařilo 

zabr{nit. 181  

                                                 
178

 BÍLEK, Vladimír, GROHOVÁ, Jolana. Železničář, který pil, byl už jednou souzen. Mladá fronta DNES.  
29. 6. 1995, 6, s. 3.  
179

 Archiv Českých drah. Rozhodnutí o ukončení šetření nehodové události A1, vzniklé dne 24. 6. 1995 v km 
41,822 mezi železničními stanicemi Skuteč – Čachnov. S. 4. 
180

 Před 15 lety si srážka u Krouny vyžádala 19 obětí *online+. Chrudimský deník, 24. 6. 2010. *25. 4. 2011+. 
Dostupné z WWW: <http://chrudimsky.denik.cz/nehody/nehoda_vlaky_krouna20100623.html>.   
181

 Před 15 lety si srážka u Krouny vyžádala 19 obětí *online+. Chrudimský deník, 24. 6. 2010. *25. 4. 2011+. 
Dostupné z WWW: <http://chrudimsky.denik.cz/nehody/nehoda_vlaky_krouna20100623.html>.   
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Ilustrační příloha 17 – Fotodokumentace železniční nehody (Krouna, 1995)  

 

 

 

 

   

Nahoře:  
celkový pohled na místo nehody 
 
Uprostřed a dole:  
trosky osobního vlaku. Téměř celý vagon byl 
rozdrcen nákladními vozy.  
 
Dole:  
pomník u trati u místa nehody 
 
 
Zdroj:  

 http://www.krouna.cz/articles.php? 
article_id=60 

 

 http://tn.nova.cz/magazin/historie/ 
kalendarium/nejvetsi-vlakove-
nestesti-v-dejinach-ceska-si-vyzadalo-
19-mrtvych.html 

 

 http://loko.goo.cz/nehody/ 
24061995.htm  
 
[25. 4. 2011]  

http://www.krouna.cz/articles.php?%0barticle_id=60
http://www.krouna.cz/articles.php?%0barticle_id=60
http://tn.nova.cz/magazin/historie/%0bkalendarium/nejvetsi-vlakove-nestesti-v-dejinach-ceska-si-vyzadalo-19-mrtvych.html
http://tn.nova.cz/magazin/historie/%0bkalendarium/nejvetsi-vlakove-nestesti-v-dejinach-ceska-si-vyzadalo-19-mrtvych.html
http://tn.nova.cz/magazin/historie/%0bkalendarium/nejvetsi-vlakove-nestesti-v-dejinach-ceska-si-vyzadalo-19-mrtvych.html
http://tn.nova.cz/magazin/historie/%0bkalendarium/nejvetsi-vlakove-nestesti-v-dejinach-ceska-si-vyzadalo-19-mrtvych.html
http://loko.goo.cz/nehody/%0b24061995.htm
http://loko.goo.cz/nehody/%0b24061995.htm


 

 127 

13.2. Analýza zpravodajského pokrytí 

  

K železniční nehodě u Krouny došlo v sobotu 24. 6. 1995 večer. První 

informace o nehodě přinesly oba sledované deníky v pondělí 26. 6. a poslední 

zpr{vy, věnované výhradně této nehodě, byly otištěny 4. 7. Rudé pr{vo otisklo šest 

zpr{v, Mlad{ fronta DNES třin{ct (a šest dalších zpr{v, věnovaných jiným 

dopravním nehod{m, se o nehodě u Krouny nějak zmiňovalo). Oba deníky také 

ud{lost pokryly fotograficky; více snímků bylo otištěno v Mladé frontě DNES, 

což ovšem odpovíd{ i celkovému většímu počtu otištěných zpr{v. Výrazně klesl 

počet zpr{v, přebíraných z ČTK – agentura je uvedena pouze u jedné zpr{vy Mladé 

fronty DNES jakožto jeden z využitých zdrojů.  

0
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Mladá fronta (13)
Rudé právo (6)  

Graf  10 - Časové rozložení zpravodajského pokrytí nehody (Krouna, 1995) 

 

Těsně po nehodě věnovaly oba deníky ud{losti titulní str{nky. Oba ud{lost 

zpravodajsky pokryly velmi kvalitně – informovaly o okolnostech a průběhu nehody, 

o pravděpodobné příčině i o tom, zda tragédii bylo možné zabr{nit a jak. Oba deníky 

čerpaly informace z ofici{lních zdrojů i od očitých svědků nehody.  

Ve srovn{ní s předch{zející nehodou u Sp{lova byl nehodě věnov{n mnohem 

větší prostor (což jistě souviselo také s n{růstem počtu stran sledovaných periodik 

v běžném vyd{ní).  

Poprvé ve sledovaném období zde doch{zí k situaci, kdy v denním tisku bylo 

možné zjistit více informací než v ofici{lních materi{lech, které měla autorka 

k dispozici při zpracov{v{ní faktografické kapitoly. Zpr{va Českých drah 

se například nezmiňuje o faktu, že jeden ze tří chybujících zaměstnanců byl 
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v době nehody prokazatelně pod vlivem alkoholu a že již byl dříve trest{n 

za nedbalost při pr{ci na železnici.  

Zmíněn byl také fakt, že tragické n{sledky nehody byly do velké míry 

zaviněny nešťastnou n{hodou – podle slov starosty Krouny prý havarovaný vlak 

obvykle býval téměř pr{zdný.182 

Oba deníky se nehodě věnovaly i v n{sledujících dnech. Především Mlad{ 

fronta DNES informovala o vývoji situace kolem obviněných železnič{řů (alkohol 

a dřívější odsouzení za nedbalost při pr{ci na dr{ze u jednoho z nich) a věnovala se 

také ot{zce prevence, především možnosti zavedení vysílaček na všech spojích 

a tratích. Informovala také o neuspokojivém technickém stavu vlaků i kolejí 

a varovala, že podle Českých drah může v příštích pěti letech dojít k podobným 

nehod{m.183 

Poslední zpr{va ve sledovaném období se v obou denících objevila v reakci 

na úmrtí devaten{cté oběti nehody – dívky, kter{ svým těžkým zraněním podlehla 

po týdnu v nemocnici.  

Velmi patrný rozdíl mezi oběma periodiky je v zasazení ud{losti do kontextu. 

Mlad{ fronta DNES hned prvního dne přinesla poměrně obs{hlý materi{l o velkých 

železničních neštěstích v historii (zmíněna je i tragédie u Stéblové z roku 1960). 

Ve sledovaném období 31 dnů po ud{losti navíc došlo k několika dalším dopravním 

nehod{m nebo bezprostředně hrozily – šlo o jednu sr{žku vlaků (bez obětí 

na životech), o hav{rii českého autobusu na Slovensku (16 obětí) a o mimoř{dnou 

situaci, kdy dva vlaky vjely na jednu kolej, ale strojvedoucí stihli zabrzdit. U všech 

těchto zpr{v bylo na nehodu u Krouny odkazov{no v různém kontextu. Zmínka 

o nehodě u Krouny se objevila také v souhrnných materi{lech, informujících 

o celkové situaci v dr{žní dopravě, nebo o nespr{vně koordinovaných z{sazích 

letecké z{chranné služby.  

 

 

                                                 
182

 BÍLEK, Vladimír, GROHOVÁ, Johana. Při železniční havárii zemřelo osmnáct lidí. Mladá fronta DNES.  
26. 6. 1995, 6, s. 2.  
183

 (GRO). České dráhy nezaručují, že provoz vlaků bude bezpečný. Mladá fronta DNES. 28. 6. 1995, 6, s. 1. 
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Na obou analyzovaných denících je patrný určitý příklon k bulvarizaci. 

Například Rudé pr{vo přineslo první informace o nehodě ve zpr{vě 

s expresivním titulkem „Rozjeté vagóny rozp{raly motor{k“. Mlad{ fronta DNES 

nazvala titulní zpr{vu střízlivěji „Při železniční hav{rii zahynulo 18 lidí“. Další čl{nek, 

popisující nehodu z pohledu svědků, však nese mnohem emotivnější titulek „Když 

přiběhli ke kolejím, nevěřili, že někdo přežil“. Je v něm publikov{no například svědectví 

jeden{ctileté dívky z Krouny: „Slyšela jsem hroznou r{nu. Potom začali sousedi křičet, 

že se na trati stalo nějaké strašné neštěstí.“184 Relevantnější popis nehody podal starosta 

obce, který se podílel na z{chranné akci a popsal vyprošťov{ní těžce zraněné dívky. 

„Je od n{s z obce, hned jsem ji poznal. V tom zdemolovaném voze strnule seděla, byla bled{ a 

nepřítomně se usmívala. Ruka se jí kývala ven z okénka. (<) V tom slisovaném vagonu to 

vypadalo až nepřirozeně.“185  

Zejména u Mladé fronty DNES tedy začín{ být patrný důraz na personalizaci 

celé ud{losti – jsou zvýrazňov{ny dojmy a osudy lidí, kterých se nehoda 

bezprostředně dotkla jako obětí nebo svědků. V některých případech (zejména 

u citované jeden{ctileté dívky) je zřejmé, že v některých případech emotivní hodnota 

svědectví převažuje nad hodnotou informační.   

Za zdůraznění stojí skutečnost, že oba deníky zmiňovaly pln{ jména, bydliště 

a věk některých zraněných cestujících, spolu s informacemi o charakteru jejich 

poranění. Rudé pr{vo v úvodním čl{nku přineslo jméno i příjmení, věk a bydliště 

jedné z těžce zraněných, kter{ nakonec svým zraněním podlehla. Mlad{ fronta DNES 

vynechala alespoň její příjmení. Ve zpr{vě o úmrtí zraněné nakonec ale její osobní 

údaje zveřejnila také. Naproti tomu Rudé pr{vo již v ozn{mení o úmrtí jméno 

neuvedlo.  

Za okrajovou zmínku stojí fakt, že deník Mlad{ fronta DNES v průběhu celého 

sledovaného období „bojoval“ s n{zvem obce, kde k nehodě došlo. N{zev Krouna, 

který se podle dostupných informací skloňuje standardně podle vzoru „žena“, 

se objevoval také ve tvarech jako „v Krouni“, „v Krounech“ nebo „u Kroun“.   
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 BÍLEK, Vladimír. Když přiběhli ke kolejím, nevěřili, že někdo přežil. Mladá fronta DNES. 26. 6. 1995, 6, s. 1. 
185

 BÍLEK, Vladimír. Když přiběhli ke kolejím, nevěřili, že někdo přežil. Mladá fronta DNES. 26. 6. 1995, 6, s. 1. 
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Shrnutí 

 Obě periodika o železniční nehodě u Krouny informovala poměrně podrobně, 

přičemž více prostoru ud{losti věnoval deník Mlad{ fronta DNES. Ten se intenzivně 

věnoval nejen samotné nehodě, ale také ot{zce zavinění a možnostem prevence. 

Mnohem lépe také ud{lost zasadil do historického i aktu{lního kontextu. Poprvé 

v celém sledovaném období byl objem informací ve sledovaných periodik{ch větší, 

než v materi{lech, které měla autorka k dispozici při pr{ci na faktografické č{sti.  

 Rudé pr{vo i Mlad{ fronta DNES využívaly širokou šk{lu zdrojů – 

od vyj{dření policie, Českých drah a z{chranných složek až po svědky nehody 

a lehce zraněné cestující. 

 U obou periodik je znateln{ inklinace k bulvarizaci, o čemž svědčí především 

užívané titulky. Oba deníky uv{děly citlivé osobní údaje o některých zraněných, kteří 

nehodu přežili.  
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Ilustrační příloha 18 - Uk{zky analyzovaných čl{nků (Krouna, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlevo nahoře: 
Rudé právo. 26. 6. 1995, 5, s. 1.  
Vpravo nahoře:  
Rudé právo. 4. 7. 1995, 5, s. 1.  
Vpravo uprostřed:  
Rudé právo. 29. 6. 1995, 5, s. 3.  
Vlevo dole:  
Mladá fronta DNES. 26. 6. 1995, 6, s. 1.  
Vpravo dole:  
Mladá fronta DNES. 28. 6. 1995, 6, s. 3.  
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14.  

Studénka, 2008  

 

14.1. Průběh a okolnosti železniční nehody 

Datum:   8. 8. 2008  

Vlaky:   EC 108 Comenius 

Počet obětí:  7 + 1 

Příčina nehody:  Zřícení opravované mostní konstrukce 

N{sledek:   Sr{žka, vykolejení 

 

K nejtragičtější železniční nehodě posledních let došlo v severomoravské 

Studénce na p{teřní trati, kter{ spojuje sever Moravy s Prahou, když se těsně před 

projíždějící mezist{tní rychlík zřítila konstrukce opravovaného silničního mostu.  

Cca kilometr za stanicí Studénka je železniční trať křižov{na mostem silnice 

464. V době nehody byla komunikace uzavřena a probíhala rekonstrukce mostu 

včetně výměny nosné konstrukce.186 Kritického dne mělo proběhnout zasunutí nosné 

konstrukce zpět na její původní místo. Během přípravných prací došlo ke zřícení této 

konstrukce na vlakovou trať, kter{ vede pod mostem. 

Vlak EC 108 Comenius z Krakowa do Prahy projel železniční stanicí Studénka, 

kde ale nezastavoval, s cca desetiminutovým zpožděním, které nabral při přejezdu 

hranic s Polskem a při zast{vce v Bohumíně. Přibližně ve chvíli, kdy vlak projel 

stanicí Studénka, se o několik set metrů d{l zřítila opravovan{ konstrukce mostu 

o v{ze cca 500 tun. 187  Vlak EC 108 byl v té době cca 600 metrů od přek{žky. 

Strojvedoucí sice přek{žku na trati zpozoroval a aktivoval rychločinné brzdění, ale 

střetu již nemohl zabr{nit. Povedlo se mu ale vlak zbrzdit z cca 135 na 90 km/h, což 

                                                 
186

 Drážní inspekce. Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události. Srážka vlaku EC 
108 Comenius s překážkou na dopravní cestě, zřícenou konstrukcí silničního mostu v železniční stanici Studénka. 
Dostupné z WWW: <www.dicr.cz/uploads/Zpravy/MU/DI_Studenka.pdf>. S. 20.  
187

 Drážní inspekce. Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události. Srážka vlaku EC 
108 Comenius s překážkou na dopravní cestě, zřícenou konstrukcí silničního mostu v železniční stanici Studénka. 
Dostupné z WWW: <www.dicr.cz/uploads/Zpravy/MU/DI_Studenka.pdf>. S. 20. 
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podle odborníků zabr{nilo mnohem vyššímu počtu obětí. 188  N{sledoval n{raz 

do zřícené konstrukce, který zdemoloval lokomotivu a další čtyři vozy rychlíku. 

„Dynamikou nehodového děje byla zřícen{ nosn{ konstrukce silničního mostu posunuta 

ve směru jízdy vlaku o 33,4 m. Vykolejeno a silně poškozeno bylo osm dr{žních vozidel.“189 

 

Obrázek 11 - Schéma železniční nehody ve Studénce (2008). Zdroj: http://maps.google.com  

 

Zřícení konstrukce i n{slednou nehodu pozoroval strojvedoucí dalšího vlaku, 

stojícího nedaleko místa ud{losti, informoval o ní výpravčího ve stanici Studénka 

a vyzval jej k povol{ní složek z{chranného systému.  Do deseti minut od střetu byli 

na místě hasiči a lékařsk{ pomoc. Na místě zahynulo šest osob, sedm{ zemřela 

po převozu do nemocnice. Téměř dva měsíce po nehodě zemřela v Krakowě osm{ 

oběť. Toto úmrtí se ale do statistik nezapočít{v{.190 Zraněno bylo 88 osob včetně 

strojvedoucího. Při zřícení mostu bylo také zraněno pět stavebních dělníků.  

                                                 
188

 ŠTALMACH, Darek. Strojvůdce ze Studénky: Zavřel jsem oči a čekal jsem, co se bude dít. iDnes.cz, 11. 8. 2008. 
*27. 4. 2011+. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/strojvudce-ze-studenky-zavrel-jsem-oci-a-cekal-co-se-
bude-dit-plr-/domaci.asp?c=A080811_081217_domaci_lf>. 
189

 Drážní inspekce. Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události. Srážka vlaku EC 
108 Comenius s překážkou na dopravní cestě, zřícenou konstrukcí silničního mostu v železniční stanici Studénka. 
Dostupné z WWW: <www.dicr.cz/uploads/Zpravy/MU/DI_Studenka.pdf>. S. 11.  
190

 Drážní inspekce. Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události. Srážka vlaku EC 
108 Comenius s překážkou na dopravní cestě, zřícenou konstrukcí silničního mostu v železniční stanici Studénka. 
Dostupné z WWW: <www.dicr.cz/uploads/Zpravy/MU/DI_Studenka.pdf>. S. 25.  

http://maps.google.com/


 

 134 

Obrázek 12 – Nákres zřícené konstrukce mostu před nárazem vlaku. Zdroj: wikipedia.cz  

 

Důvodem zřícení mostu byl pravděpodobně nespr{vný způsob provedení 

přípravných prací k zasunutí nosné konstrukce. Z{věrečn{ zpr{va Dr{žní inspekce, 

z níž autorka vych{zela, ovšem „nezjišťovala příčiny p{du mostní konstrukce, 

ale zaměřila se na zajištění bezpečnosti dr{hy a dr{žní dopravy při prov{dění stavebních 

činností v místě stavby (<). V této oblasti bylo zjištěno nestanovení účinných podmínek 

eliminujících bezpečnostní rizika.“191 

V z{věru zpr{vy Dr{žní inspekce je jako příčina nehody stanoveno 

„nestanovení účinných podmínek eliminujících bezpečnostní rizika vz{jemných vlivů 

stavební činnosti na stavbě a provozované dr{hy a dr{žní dopravy v r{mci úkonů, které 

předch{zely vyd{ní rozhodnutí o povolení stavby.“192 Podle vyšetřovatelů zavinila tragédii 

série chyb – „nepochopitelných zanedb{ní a nedostatků, kter{ jsou v součtu při stavbě mostu 

nevídan{“193. Kromě tohoto řetězce chyb při samotné realizaci prací i v dokumentaci 

se stavitelsk{ firma dopustila z{sadního pochybení – o průběhu prací a možném 

riziku toho dne neinformovala České dr{hy, které by tomu přizpůsobily provoz 

na trati. V červnu 2010 ukončila Policie ČR vyšetřov{ní a obvinila deset včetně 

zaměstnanců stavitelské firmy i firmy subdodavatelské, kter{ pro stavitelskou firmu 

zajišťovala pr{vě zasunutí mostové konstrukce.194 Soudní proces by měl být zah{jen 

20. června 2011.195 

                                                 
191

 Drážní inspekce. Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události. Srážka vlaku EC 
108 Comenius s překážkou na dopravní cestě, zřícenou konstrukcí silničního mostu v železniční stanici Studénka. 
Dostupné z WWW: <www.dicr.cz/uploads/Zpravy/MU/DI_Studenka.pdf>. S. 8. 
192

 Drážní inspekce. Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události. Srážka vlaku EC 
108 Comenius s překážkou na dopravní cestě, zřícenou konstrukcí silničního mostu v železniční stanici Studénka. 
Dostupné z WWW: <www.dicr.cz/uploads/Zpravy/MU/DI_Studenka.pdf>.. S. 66.  
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 ZELENÝ, Petr. Za vlakové neštěstí ve Studénce navrhuje policie obžalovat deset lidí *online+.  iDnes.cz,  
15. 7. 2010 *27. 4. 2011+. Dostupný z WWW:   <http://zpravy.idnes.cz/za-vlakove-nestesti-ve-studence-
navrhuje-policie-obzalovat-deset-lidi-1ze-/krimi.asp?c=A100715_095901_domaci_zep>. 
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 ZELENÝ, Petr. Za vlakové neštěstí ve Studénce navrhuje policie obžalovat deset lidí *online+.  iDnes.cz,  
15. 7. 2010 *27. 4. 2011+. Dostupný z WWW:   <http://zpravy.idnes.cz/za-vlakove-nestesti-ve-studence-
navrhuje-policie-obzalovat-deset-lidi-1ze-/krimi.asp?c=A100715_095901_domaci_zep>. 
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 GABZDYL, Josef. Železniční tragédie ve Studénce se začne soudit v Ostravě v červnu *online+. iDnes.cz, 29. 3. 
2011. *27. 4. 2011+. Dostupné z WWW: <http://ostrava.idnes.cz/zeleznicni-tragedie-ve-studence-se-zacne-
soudit-v-ostrave-v-cervnu-1do-/ostrava-zpravy.asp?c=A110329_142932_ostrava-zpravy_jog>. 
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Ilustrační příloha 19 – Fotodokumentace železniční nehody (Studénka, 2008) 

 

     

 

Trosky vlaku EC 108 po nehodě.  
Dole: Letecký pohled na místo havárie 
 
Zdroj:   

 http://cs.wikipedia.org/wiki/ 
železniční_nehoda_ve_ 
Studénce  
 

 http://zpravy.ihned.cz/cesko/
c1-26273380-obrazem-
vlakove-nestesti-ve-studence 

    
[25. 4. 2011] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%0bželezniční_nehoda_ve_%0bStudénce
http://cs.wikipedia.org/wiki/%0bželezniční_nehoda_ve_%0bStudénce
http://cs.wikipedia.org/wiki/%0bželezniční_nehoda_ve_%0bStudénce
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-26273380-obrazem-vlakove-nestesti-ve-studence
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-26273380-obrazem-vlakove-nestesti-ve-studence
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-26273380-obrazem-vlakove-nestesti-ve-studence
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14.2. Analýza zpravodajského pokrytí 

  

K železniční nehodě ve Studénce došlo v p{tek 8. 8. 2008 dopoledne. První 

zpr{vy byly v obou sledovaných denících otištěny v sobotu 9. 8., poslední 6. 9. 

v deníku Pr{vo. Mlad{ fronta DNES otiskla poslední zpr{vu 4. 9. Pr{vo celkem 

přineslo 58 zpr{v, Mlad{ fronta DNES 20. (Tento značný nepoměr je d{n především 

tím, že MF DNES brzy po nehodě přesunula velkou č{st zpr{v do region{lních 

mutací pro Moravskoslezský kraj a Střední Moravu. Region{lní přílohy však nebyly 

do této analýzy zahrnuty. Velmi intenzivně o nehodě také infomoval on-line server 

iDnes.cz, patřící také pod medi{lní skupinu MAFRA.) 

Naprost{ většina zpr{v byla zpracov{na redakcemi deníků. Informace z ČTK 

byly využív{ny spíše jako jeden ze zdrojů a nebyly přebír{ny v doslovném znění. 
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Graf  11 - Časové rozložení zpravodajského pokrytí nehody (Studénka, 2008) 

  

Obě periodika o nehodě nejvíce informovala v prvním n{sledujícím dni – 

v sobotu 9. 8. jí Pr{vo i Mlad{ fronta DNES věnovaly přev{žnou č{st titulní strany 

a celou n{sledující dvojstr{nku. Oba deníky uv{děly především z{kladní informace 

o průběhu a okolnostech nehody, o počtech obětí a zraněných a o z{chranných 

pracích, přičemž čerpaly z výpovědí účastníků nehody, svědků i z{chranných složek 

a úřady.  

Okamžitě po nehodě se začalo uvažovat o příčině. Obě média, stejně jako 

České dr{hy nebo policie, hledala od poč{tku viníky mezi stavebními firmami, které 

zajišťovaly rekonstrukci mostu nebo samotnou manipulaci s nosnou konstrukcí. 

Prostor však byl poskytnut i z{stupcům těchto firem.  
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Ani jeden z deníků nezmínil možnost, že by mohlo jít o teroristický útok. 

Pr{vě tato možnost byla přitom jedním z důvodů, proč byla nehoda ve Studénce 

zahrnuta do sledovaného období. Je však faktem, že v tomto případě byla příčina 

nehody poměrně jasn{ od samého poč{tku; ot{zkou bylo především to, kdo 

ji zavinil. Možnost spekulací o terorismu tím byla značně eliminov{na. Roli nejspíše 

sehr{l i fakt, že oba analyzované deníky patří mezi z{stupce nebulv{rních médií 

(viz kapitola 3.2. Média a katastrofy).  

Mlad{ fronta DNES zmínila kontrast v chov{ní některých svědků a účastníků 

nehody. Někteří se snažili pom{hat zaklíněným a zraněným, zatímco jiní si nehodu 

nat{čeli a fotografovali mobilními telefony. „Jeden ze zvědavců, který chtěl maličkým 

kompaktním fotoapar{tem vyfotografovat nabourané vagony asi z dvousetmetrové 

vzd{lenosti, začal sprostě nad{vat policistovi, který jej vytlačoval za p{sku. 

Nepublikovatelnými slovy mu vyčítal, že mu stojí v z{běru.“196  

U obou deníků byla patrn{ výrazn{ personalizace ud{losti. Jak Mlad{ fronta 

DNES, tak Pr{vo otiskly několik materi{lů, ukazujících osudy účastníků nehody – 

ať šlo o strojvedoucího (Pr{vo), těžce zraněnou holčičku bez rodičů (MF DNES), 

policistu, jedoucího na výlet do Prahy nebo rockové fanoušky, kteří cestovali 

na pražský koncert kapely Iron Maiden (MF DNES).  

V průběhu n{sledujícího dne především Pr{vo pečlivě sledovalo vývoj situace, 

informovalo o nových skutečnostech ohledně stavebních prací na mostě, o zadržení 

dvou prvních podezřelých i o jejich obhajobě. Informovalo i o obnovení provozu 

na trati, o z{ležitostech ohledně pojištění a propl{cení škod a podobně. MF DNES 

většinu těchto materi{lů, jak již bylo uvedeno, přesunula do region{lní mutace. 

Oba deníky doplnily textové zpravodajství o obs{hlé fotografické materi{ly, 

infografiky a n{kresy, zejména v prvním dni po nehodě. Počet fotografií a grafických 

byl v obou periodik{ch srovnatelný. Oproti železniční nehodě u Krouny se poměr 

fotografií a textu znatelně zvýšil.   

Stejně jako v případě nehody u Krouny, i v tomto případě sledovan{ média 

zveřejnila více informací, než se objevilo v z{věrečné vyšetřovací zpr{vě Dr{žní 

                                                 
196

 ŠTALMACH, Darek, ŠVERDÍK, Michal. Rána. A z vagonů byl šrot. Mladá fronta DNES. 9. 8. 2008, 19, s. 2.  
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inspekce, kterou měla autorka k dispozici při zpracov{v{ní faktografické č{sti. 

Důvodem je především to, že zpr{va Dr{žní inspekce neřešila samotné příčiny 

zřícení mostní konstrukce, kdežto média a policie se zabývaly především touto 

z{ležitostí. Obě média informovala o nově zjištěných skutečnostech ohledně 

stavebních prací na mostě (například informace o provizorně opravených 

podpěr{ch197 nebo údajném o popíjení alkoholu na stavbě198) a o prvních obviněných. 

Z{roveň však d{vala prostor k vyj{dření i těmto obviněným, což působí vyv{ženě. 

 U obou deníků byla i v tomto případě patrn{ tendence k bulvarizaci, 

zmiňovan{ již v předchozí kapitole u nehody u Krouny.  Projevila se například 

zkracov{ním textových materi{lů ve prospěch materi{lů obrazových, ale dle n{zoru 

autorky především prací s titulky. První zpr{va Mladé fronty DNES ze soboty 9. 8. 

nesla titulek „Trosky vlaku a dětský pl{č“.  Účelem takto expresivního titulku, 

doplněného navíc obrovskou barevnou fotografií havarovaného vlaku, dle n{zoru 

autorky nemůže být nic jiného než snaha o vyvol{ní silných emocí a okamžité zaujetí 

čten{ře. Titulek kromě informace o z{važném poškození vlaku informoval 

především o dvou věcech: Ve vlaku cestovaly také děti a ty po nehodě plakaly. 

Ani jeden z uvedených faktů není nikterak překvapivý a je proto irelevantní 

zdůrazňovat tuto skutečnost na nejviditelnějším místě celého vyd{ní. (Pro srovn{ní, 

deník Pr{vo dal první zpr{vě titulek „Tragédie: Před rychlík spadl most“, který je 

mnohem přijatelnější – uv{dí nejdůležitější informaci o ud{losti.)  

Podobný rozdíl v emotivnosti titulků byl patrný i na n{sledující dvojstraně – 

například „R{na. A z vagonů byl šrot“ (MF DNES) lze postavit do opozice k „Svědci: 

Spadly troleje a pak byla strašliv{ r{na“ (Pr{vo). Rozdíl v expresivitě titulků (i když 

už ne tak markantní) nesou i zpr{vy o možné příčině nehody: „Stavbaři tam neměli 

co dělat“ a „Za p{d mostu mohl vadný stroj, br{ní se firma“ (MF DNES) ve srovn{ní 

s „ČD: Za vlakové neštěstí může stavební firma“ a „Možn{ u mostu povolila hydraulika“.  

Je však nutné říci, že nejvýraznější rozdíl v expresivitě titulků byl patrný 

především prvního dne po nehodě. Později se rozdíly stíraly a obě periodika začala 

užívat přiměřenější a výstižnější titulky.  

                                                 
197

 (KIJ, PLK, HON). Dva inženýři obviněni z obecného ohrožení. Právo. 16. 8. 2008, 18, s. 2.  
198

 (HON). Svědci z okolí: Na stavbě se pilo. Právo. 11. 8. 2008, 18, s. 3. 
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Shrnutí 

Železniční nehodě u Studénky byl ve sledovaných denících věnov{n největší 

prostor ze všech sledovaných nehod, ačkoli si vyž{dala nejnižší počet obětí 

(ve sledovaném období sedm). Kvalita zpravodajského pokrytí však dle n{zoru 

autorky je srovnateln{ např. s nehodou u Krouny, k níž došlo o třin{ct let dříve.  

Větší prostor věnoval ud{losti a především jejím důsledkům (zjištěním 

policejního vyšetřov{ní, informacím o zadržených a jejich obhajobě, vypl{cení 

odškodného, o dopadech na dopravní provoz ve Studénce atd.) deník Pr{vo. Deník 

Mlad{ fronta DNES cca od čtvrtého dne po nehodě začal většinu těchto informací 

přesouvat do region{lních mutací pro Moravskoslezský kraj a Střední Moravu, 

přičemž tyto mutace nebyly předmětem analýzy.  

Je patrný příklon k bulvarizaci, který se zde projevuje především užív{ním 

expresivních a emotivních titulků.  Tento trend je přitom pozorovatelnější u Mladé 

fronty DNES, přičemž u zpravodajského pokrytí nehody u Krouny byly zn{mky 

bulvarizace srovnatelné u obou periodik, možn{ s mírnou převahou u Rudého pr{va. 

Je ot{zkou, zda lze za „bulvarizující“ tendenci označit i přesouv{ní méně 

atraktivních, ale pro kontext nehody důležitých materi{lů do region{lních příloh – 

tedy na méně důležité místo periodika.  

Další faktory, které je možné označit za projevy bulvarizace, jsou 

pozorovatelné ve stejné míře u obou periodik. Oproti předchozím nehod{m 

je pozorov{n n{růst počtu a velikosti otištěných fotografií.  

Důraz je kladen také na personalizaci ud{losti a zvýraznění emotivnosti těchto 

obsahů – jako příklad lze uvést informace o těžce zraněném dítěti bez doprovodu, 

fotografie šťastně se objímajících rodin, jejichž členové z nehody vyv{zli bez zranění 

nebo fotografii krv{cejícího strojvůdce a zveřejnění jeho prvních slov po nehodě 

ve smyslu „už nikdy nesednu do lokomotivy“199 (za několik dní však řekl: „M{m 

několik let do penze. Když p{n Bůh d{, chtěl bych to dojezdit.“200).  

                                                 
199

 (ZR). Strojvůdce: Už nikdy nenastoupím do vlaku. Právo. 9. 8. 2008, 18, s. 3.  
200

 HLOUŠKOVÁ, Lenka. Šest sekund do nárazu bylo nekonečných, řekl strojvůdce Právu. Právo.  
13. 8. 2008, 18, s. 3.  
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Ilustrační příloha 20 - Uk{zky analyzovaných čl{nků (Studénka, 2008) 

 

 

Nahoře: Mladá fronta DNES. 9. 8. 2008,  19, s. 1.  Dole: Právo. 9. 8. 2008, 18, s. 1.  
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Mladá fronta DNES. 11. 8. 2008, 19, s. 3.  
Právo. 19. 8. 2008, 18, s. 4.  
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15. 

Shrnutí dílčích analýz 

  

Historickou srovn{vací analýzou zpravodajského pokrytí deseti z{važných 

dopravních nehod se autorka snažila uk{zat proměny sledovaných medi{lních 

obsahů v letech 1960 – 2008 a zjistit faktory, které měly vliv na kvalitu 

zpravodajského pokrytí těchto ud{lostí. Je nutné vzít v potaz, že při hled{ní 

možných příčin rozdílů ve zpravodajském pokrytí autorka vych{zela pouze 

z publikovaných informací a archivních materi{lů. Jde proto o její subjektivní 

domněnky, byť jsou podložené uv{děnými skutečnostmi. 

 

Analýza uk{zala, že nejdůležitějším faktorem, ovlivňujícím způsob 

zpravodajského pokrytí, je celkov{ politick{ a společensk{ situace v období, kdy 

k nehodě došlo. Například analýza materi{lů z 60. let jasně ukazuje markantní 

rozdíly v kvantitě a zejména kvalitě pokrytí železniční nehody u Stéblové (1960) 

a letecké nehody u Bratislavy – Rači (1966). Rozdíl je natolik velký, že jej nelze 

vysvětlit ani skutečností, že letecké nehody obecně poutají více veřejné a medi{lní 

pozornosti než nehody železniční, ani počtem obětí, ani dostupností místa, kde 

k nehodě došlo. Popsan{ situace zcela odpovíd{ společenskopolitickému vývoji 

na území Československa, kdy bylo zejména od poloviny 60. let patrné výrazné 

„uvolňov{ní“ poměrů ve většině složek společnosti včetně médií.  

Od roku 1968 pak lze vysledovat opětovné určité „utužov{ní“, v medi{lní 

oblasti způsobené především praktikov{ním autocenzury. To se projevovalo zejména 

absencí samostatné novin{řské pr{ce a téměř výhradním využív{ním ofici{lních 

zdrojů. Objem i kvalita informací, které byly médiím poskytnuty ofici{lními zdroji, 

pak z{visí na dalších faktorech, které jsou uvedeny d{le.  

Neměnným specifikem do roku 1989 bylo pravidelné publikov{ní 

soustrastných telegramů pro země, jejíž občané byli nehodou nejvíce zasaženi – byly 

otištěny po šesti z celkem sedmi nehod do roku 1989. Cíl zveřejňov{ní těchto 

informačně téměř nehodnotných obsahů byl pravděpodobně politický – upevnění 

veřejného povědomí o př{telských vztazích s těmito zeměmi „v dobrém i ve zlém“.  
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Po roce 1989 je u obou deníků jasně patrný n{růst kvality i kvantity 

zveřejněných informací a důraz na objasnění příčin nehody, ale také sílící tendence 

k bulvarizaci. Tato tendence se projevuje především využív{ním jednoduchých 

a silně emotivně zabarvených titulků. U poslední analyzované nehody (Studénka 

2008) je tato tendence patrn{ především u Mladé fronty DNES.  

 

Dalším významným faktorem je jednoznačně charakter a příčina nehody. 

Zjištění dílčích analýz například naznačují, že leteckým nehod{m byl za minulého 

režimu věnov{n větší prostor než nehod{m železničním – pravděpodobně proto, 

že železniční doprava byla běžným a podporovaným způsobem dopravy a nebylo 

vhodné podrývat její důvěryhodnost přílišným informov{ním o problémech.  

Co se pokrytí leteckých nehod týče, zd{ se být patrn{ snaha o zamlčení selh{ní 

sovětské techniky (Ruzyně 1973). Kvantitativní i kvalitativní rozdíl v pokrytí této 

nehody a nehody u Srbské Kamenice (1972) nelze vysvětlit ani obdobím, ani počtem 

obětí, ani dostupností místa. Domněnce nasvědčuje i fakt, že v případech, kdy došlo 

k nehodě letounu americké výroby, byl pokaždé uveden typ letadla (2 případy). 

Při nehod{ch letounů výroby sovětské však byl typ uveden pouze jednou, a to 

v případě výjimečně dobře pokryté nehody u Bratislavy – Rači z roku 1966. Autorka 

se také domnív{, že zpravodajské pokrytí leteckých nehod bylo ovlivněno celkovou 

situací – zd{ se, že s rostoucím počtem nehod v československém letectví klesala 

„ochota“ úřadů informovat o každé další nehodě. Tento vliv se projevil zejména 

u nehod v Praze – Suchdole (1975) a v Bratislavě – Zlatých piesk{ch (1976).  

 

Dalším nezpochybnitelným faktorem je celkový rozsah běžného vyd{ní 

periodika a také další ud{losti ve sledovaném období. V případě nehod před rokem 

1989 se zd{, že další ud{losti ve sledovaném období mohly být spíše vhodným 

způsobem, jak nahradit a nen{silně potlačit témata, jimž neměla být věnov{na 

přílišn{ publicita. Například kr{tce po letecké nehodě Aeroflotu na Ruzyni v roce 

1973 dostalo velký prostor 25. výročí únorového komunistického puče a jeho oslavy. 

Téma by samozřejmě bylo výrazně medializov{no i nebýt zmíněné nehody, ale takto 

byl navíc naprosto pochopitelný menší prostor, věnovaný ostatním ud{lostem. 
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Plně se tento vliv projevil až po roce 1989. Například nehodě u Sp{lova (1990) 

byl věnov{n poměrně malý prostor (nesouvisející však s kvalitou pokrytí ud{losti), 

protože obě sledovan{ periodika ještě vych{zela na relativně malém počtu stran, 

srovnatelném s rozsahem před rokem 1989. Do roku 1995 došlo k výraznému 

n{růstu objemu sledovaných periodik a tím i k n{růstu prostoru, který byl věnov{n 

nehod{m u Krouny (1995) a ve Studénce (2008). V případě nehody u Sp{lova se navíc 

média musela intenzivně věnovat také jiným důležitým tématům, souvisejícím 

s celkovou transformací československé společnosti. Naproti tomu např. v roce 2008 

byla nehoda ve Studénce po několik dní dom{cím „tématem číslo jedna“. 

 

Jako faktor s malým až zanedbatelným vlivem na kvalitu a objem 

zpravodajského pokrytí lze označit dostupnost místa, kde k nehodě došlo. Tento 

vliv by mohl být pozorovatelný zejména u nehod do roku 1989, kdy bylo fungov{ní 

médií limitov{no i technickými možnostmi (v dnešní době mohou média vyslat své 

zaměstnance téměř okamžitě kamkoli a ti mohou téma zpracovat odtamtud), 

ale nikterak se neprojevil. Jako nehodu na hůře dostupném místě lze označit 

například leteckou nehodu u Srbské Kamenice (1972), o které však bylo informov{no 

poměrně podrobně. Naproti tomu například místo letecké nehody v Praze – 

Suchdole (1975) bylo dostupné dobře, ale v obou analyzovaných denících byl nehodě 

věnov{n poměrně malý prostor. Vysvětlit to lze tím, že ačkoli byla místa dostupn{, 

média stejně informace čerpala z vyj{dření ofici{lních míst, nikoli vlastní aktivitou.  

 

Vliv na způsob zpravodajského pokrytí neměla ani n{rodnost obětí. Bylo by 

oček{vatelné, že větší prostor bude věnov{n nehod{m, při nichž zahynul velký počet 

československých st{tních příslušníků (např. železniční nehoda u Stéblové nebo 

letecké nehody v Praze – Suchdole a v Bratislavě – Zlatých piesk{ch). Tyto nehody 

však patří k těm méně zpravodajsky pokrytým. Naproti tomu velký prostor byl 

věnov{n nehod{m u Srbské Kamenice, kde zahynuli většinou jugosl{vští občané, 

nebo nehodě u Bratislavy – Rači, kter{ si vyž{dala životy příslušníků různých zemí.  

Z výše uvedených fakt by mohla vyplývat spíše ot{zka, zda vliv n{rodnosti 

nebyl zcela opačný – zda nebyly z{měrně potlačov{ny informace o nehod{ch, 
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při nichž zahynuli především českoslovenští občané. Proti této domněnce však 

svědčí například malý rozsah zpravodajského pokrytí železniční nehody u Řikonína 

(1970), při níž zahynuli především občané Polska, nebo letecké nehody na Ruzyni 

(1973), kde st{tní příslušníci ČSSR tvořili menšinu z celkového počtu obětí. Zd{ se 

proto, že vliv n{rodnosti byl potlačen jinými, již zmiňovanými faktory.  

 

Poněkud překvapivě se neprok{zal ani vliv počtu obětí. Nehoda ve Studénce 

(2008) si vyž{dala nejnižší počet obětí ze všech analyzovaných nehod (ve sledovaném 

období 7), ale byla jí věnov{na zdaleka největší pozornost. Naopak vůbec 

nejtragičtější dopravní nehoda na území Československa (Stéblov{ 1960, 118 obětí) se 

v analyzovaných denících objevila skutečně jen sporadicky. Tento rozdíl však je 

vysvětlitelný jak celkovou situací ve společnosti, tak proměnou médií ve velmi 

dlouhém časovém období. Velký rozdíl je však patrný i u počtu zpr{v ke dvěma 

posledním analyzovaným nehod{m – železničním u Krouny (1995) a ve Studénce 

(2008). Podrobné statistiky ukazuje n{sledující tabulka, v níž jsou nehody seřazené 

podle počtu obětí:  

  

Nehoda Druh  
nehody 

Počet obětí Rudé právo 
/ Právo 

Mladá fronta  
/ MF DNES 

Celkem 

1960, Stéblová Železniční 118 3 3 6 

1966, Bratislava – Rača Letecká 82 11 13 24 

1975, Praha – Suchdol Letecká 79 4 4 8 

1976, Bratislava – Zlaté piesky Letecká 76 7 4 11 

1973, Praha – Ruzyně Letecká 66 2 2 4 

1970, Řikonín Železniční 31 2 2 4 

1972, Srbská Kamenice Letecká 27 10 8 18 

1995, Krouna Železniční 19 6 13 19 

1990, Spálov Železniční 14 3 3 6 

2008, Studénka Železniční 7 (+ 1) 58 20 78 

Tabulka 6 - Nepoměr mezi počtem obětí nehod a počtem otištěných zpráv 
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Dílčí analýzy sledovaly také druh a povahu nejčastěji uveřejňovaných 

informací, které se objevily v analyzovaných materi{lech (ř{dky RP / P – Rudé pr{vo 

/ Pr{vo, MF / MFD – Mlad{ fronta / Mlad{ fronta DNES). Pro úplnost je také 

uvedeno, zda se zmiňovaný druh informací vyskytuje v archivních materi{lech nebo 

odborné literatuře (ř{dek arch). Rozdíly a změny zachycuje n{sledující tabulka:  

 

Nehoda  
 

Deník Průběh  
nehody 

Příčina /  
domněnky 

Důsledky, 
opatření,  

tresty 

Fotografie 
/ nákresy 

Svědkové 
účastníci 

Popis 
místa / 

reportáž 

Soustrastné 
telegramy 

1960  
Stéblová 

RP        
MF        

arch        

1966 
Bratislava  
– Rača 

RP        
MF        

arch        

1970 
Řikonín 

RP        

MF        

arch        

1972 
Srbská  
Kamenice 

RP        
MF        
arch        

1973 
Praha  
– Ruzyně 

RP        

MF        

arch        

1975  
Praha 
 – Suchdol 

RP        
MF        
arch        

1976  
Bratislava  
– Zl. piesky 

RP        
MF        

arch        

1990 
Spálov 

RP        

MF        

arch        

1995 
Krouna 

RP        

MFD        

arch        

2008 
Studénka 

P        

MFD        

arch        

Tabulka 7 – Druh informací, zveřejněných v analyzovaných denících 

  - informace se objevila 
  - neúplná / nepřímá informace 
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Z obou tabulek také lze vyvodit určité z{věry, týkající se porovn{ní 

kvalitativních a kvantitativních rozdílů v přístupu jednotlivých periodik. U ud{lostí 

do roku 1989 byl přístup Rudého pr{va i Mladé fronty srovnatelný. Rozdíly byly 

obvykle pouze kvantitativní.  V případech, kdy se objevily určité kvalitativní rozdíly, 

pak nebyly příliš výrazné. Jednou ud{lost lépe pokryl jeden deník, jindy ji lépe 

pokryl deník druhý. Nepotvrdila se tak hypotéza autorky, odvozen{ ze z{věrů její 

bakal{řské pr{ce, že deník Mlad{ fronta informoval o nehod{ch výrazně kvalitněji 

než Rudé pr{vo.  

 Kvalitativní rozdíly jsou patrné především po roce 1989 a souvisejí zejména 

s proměnami metod žurnalistické pr{ce a s tendencí k bulvarizaci. Mlad{ fronta 

rychleji zareagovala na změnu společenské situace a začala přin{šet kvalitativně 

hodnotnější materi{ly, získané především prací vlastních redaktorů na místě nehody.  

Nejpatrnější byl tento kvalitativní (i kvantitativní) rozdíl v polovině 90. let 

při zpravodajském pokrytí železniční nehody u Krouny. Analýza pokrytí nehody 

ve Studénce (2008) pak ukazuje sílící vliv bulvarizace, který je patrnější u deníku 

Mlad{ fronta DNES. Deník Pr{vo pokryl ud{lost lépe jak po kvantitativní, tak 

především po kvalitativní str{nce. Popsané kvalitativní rozdíly však nejsou natolik 

z{sadní, aby z nich bylo možné vyvozovat obecné z{věry nebo předpoklady vývoje 

obou periodik v budoucnu.  
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Z{věr 

 

Diplomov{ pr{ce „Letecké a železniční nehody v ČSSR a ČR v letech 1960 - 2008 

v denním tisku“ měla za cíl podrobně popsat průběh a okolnosti deseti z{važných 

dopravních nehod, zachytit jejich zobrazení v dobovém tisku a provést komparaci 

analyzovaných materi{lů. Hlavním cílem této analýzy bylo především zachytit 

proměny medi{lních obsahů ve sledovaném období, rozdíly mezi analyzovanými 

periodiky a vysledovat faktory, které ovlivňují a ovlivňovaly zpravodajské pokrytí 

leteckých a železničních nehod v Československu a v ČR.  

 

Jako faktory, výrazně ovlivňující pokrytí nehod, se uk{zaly n{sledující:  

 politick{ a společensk{ situace v době, kdy k nehodě došlo  

 charakter, příčina a okolnosti nehody 

 rozsah sledovaného periodika a další ud{losti ve sledovaném období  

 

Mal{ důležitost byla naopak prok{z{na u n{sledujících faktorů:  

 počet obětí nehody  

 dostupnost místa, kde k nehodě došlo 

 n{rodnost obětí nehody  

 

Povedlo se tedy potvrdit n{sledující hypotézy:  

 Kvalita i kvantita zpravodajského pokrytí z{visí především 

na období, v němž k nehodě došlo.  

 Po roce 1989 se u obou deníků předpokl{d{ konvergence obsahů 

a rostoucí tendence k bulvarizaci. 

 Výrazn{ změna ve zdravotním stavu zraněných je impulsem 

ke zveřejnění další zpr{vy. (Hypotézu se povedlo ověřit zejména v případě 

nehody u Srbské Kamenice, kdy se podrobně informovalo o zlepšujícím se stavu 

letušky Vesny Vulovič. Domněnka se ověřila také v případě nehody u Krouny.)  
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Vyvr{ceny byly n{sledující hypotézy:  

 Prostor, který nehoda dostala v médiích, je přímo úměrný rozsahu 

nehody (zejména počtu obětí).  

 Je patrn{ snaha o zastření selh{ní lidského faktoru do roku 1989.  

(Je však patrn{ snaha nezdůrazňovat problémy na železnici, kritickou situaci 

v civilním letectví v polovině 70. let a selh{ní sovětské techniky.) 

 Je patrný kvalitativní rozdíl mezi zpravodajským pokrytím ud{lostí 

deníky Rudé pr{vo a Mlad{ fronta v období do roku 1989. (Rozdíl 

v kvalitě informov{ní byl ve většině tohoto období velmi malý. V některých 

případech vyznělo srovn{ní lépe pro Rudé pr{vo, v jiných pro Mladou frontu.) 

 U poslední analyzované nehody (Studénka, 2008) se předpokl{d{ 

zmínka o terorismu jako možné příčině.   

 

Komparací obsahu analyzovaných zpr{v s obsahem archivních nebo 

odborných materi{lů se prok{zalo, že do roku 1989 byla zveřejňov{na menší č{st 

těchto informací. Naproti tomu po roce 1989 se ve zpravodajském pokrytí objevilo i 

mnoho informací, které se v odborných a archivních zdrojích vůbec nevyskytují. 

Tento kvalitativní rozdíl je pravděpodobně d{n výraznou proměnou metod 

žurnalistické pr{ce před a po roce 1989 – do roku 1989 média čerpala přev{žně 

z ofici{lních informací, vyd{vaných prostřednictvím ČTK. Od roku 1989 pak 

spoléhají především na vlastní aktivitu a na nezprostředkovanou komunikaci 

s úřady nebo svědky.  

Kromě toho se autorce povedlo zpracovat někter{ dosud nepublikovan{ 

osobní svědectví svědků některých nehod. Ve spolupr{ci s dalšími z{jemci o historii 

letectví se jí také podařilo zah{jit iniciativu za výstavbu pomníku obětem letecké 

nehody v Praze – Suchdole.  

  Zpracov{ní tohoto tématu proto bylo pro autorku velkým přínosem 

jak z hlediska osobního z{jmu, tak po odborné str{nce. V odborném kontextu 

by autorka na téma této diplomové pr{ci r{da nav{zala i v n{sledujícím 

doktorandském studiu na FSV UK.  
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Summary 

 

The aim of this thesis was to describe ten serious accidents and their context, 

to describe their coverage in the daily press and compare the coverage in two daily 

newspaper. The aim was to characterise the changes of media coverage in the period 

1960 - 2008 and to find the factors which influenced media coverage of aircraft and 

railway accidents in Czechoslovakia and in the Czech Republic.  

 

The important factors are following:  

 the political situation in the period when the accident happened 

 character, cause and the circumstances of the accident  

 the extent of the newspaper and another important events in the period  

 

Factors with low importants are these:  

 the number of victims of the accident 

 the nationality of victims 

 the accessibility of the place where the accident happened  

 

This means that following hypotheses were confirmed:  

 The quality and the quantity of the media coverage depends especially 

on the period when the accident happened.  

 After the year 1989, in both analysed newspaper the convergation 

started. The content seems to be more similar to tabloid contents, 

though both newspaper consider themselves as quality press.  

 A big change in the state of health (big improvement or death) of the 

victims of accident is the reason for publishing a new content.  
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Following hypotheses were refuted:  

 The quantity of media coverage of the accident depends on the number 

of victims.  

 There is a strong effort to hide the human error as the cause 

of the accident during the communistic era. 

 There is a qualitative difference between the style of Rude pravo and 

Mlada fronta (analysed newspaper) while informing about 

the accidents, during the communistic era.  

 Terrorism can be mentioned as the possible cause of the railway 

accident in Studenka, 2008.  

 

Furthermore, it was shown that during the communistic era, usually only 

a small amount of known information was published (the author compared 

the amount of information published in the media and the amount of information 

in the archives of authorities). After 1989, the situation has changed. Now there are 

more information published in the media than in the final reports about 

the accidents. It is given by a huge change of journalistic methods after 1989 - until 

that, media published the information taken usually from the CTK (Czech Press 

Office) and didn't try to get their own information. Since 1989, media are more 

independent and they use their own sources such as authorities, witnesses or experts.  

Finally, the author managed to get some unpublished information about 

the accidents. She was really interested with the topic and would like to deal with it 

also during her following PhD. studies.  
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ČTK. Soustrastný telegram. Rudé právo. 28. 1. 1972, 52, s. 1.  

ČTK. Ve středu havarovalo u České Kamenice… Rudé právo. 28. 1. 1972, 52, s. 2.  

ČTK. Vyšetřování letecké katastrofy pokračuje. Rudé právo. 1. 2. 1972, 52, s. 2.  

ČTK. O letecké nehodě jugoslávského letadla. Rudé právo. 9. 2. 1972, 52, s. 2.  

ČTK. Letuška Vesna se uzdravuje. Rudé právo. 11. 2. 1972, 52, s. 1. 

ČTK. Vesna se uzdravuje. Rudé právo. 18. 2. 1972, 52, s. 2.  

ČTK. Výbuch příčinou katastrofy DC 9. Rudé právo. 26. 2. 1972, 52, s. 1.  

 

 Mlad{ fronta. 27. 1. – 27. 2. 1972, 27. 

(NESG). Katastrofa letadla. Mladá fronta. 27. 1. 1972, 27, s. 2. 

(NESG). Telegram do SFRJ. Mladá fronta. 28. 1. 1972, 27, s. 2. 

(NESG). Šetření příčin havárie. Mladá fronta. 28. 1. 1972, 27, s. 7. 

(NESG). K leteckému neštěstí. Mladá fronta. 1. 2. 1972, 27, s. 2. 

(JD). Boj lékařů o Vesnu. Mladá fronta. 4. 2. 1972, 27, s. 4. 

(NESG). Uctění památky obětí havárie. Mladá fronta. 5. 2. 1972, 27, s. 2. 

(NESG). Vyšetřování pokračuje. Mladá fronta. 9. 2. 1972, 27, s. 2. 

(JD). Květy jara Vesně. Mladá fronta. 11. 2. 1972, 27, s. 2.  

(NESG). Vesna se uzdravuje. Mladá fronta. 18. 2. 1972, 27, s. 2.  

(NESG). Katastrofa objasněna. Mladá fronta. 26. 2. 1972, 27, s. 1. 
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 Rudé pr{vo. 20. 2. – 23. 3. 1973, 53.  

ČTK. Letecké neštěstí na letišti v Ruzyni. Rudé právo. 20. 2. 1973, 53, s. 1. 

ČTK. Vyšetřování leteckého neštěstí pokračuje. Rudé právo. 21. 2. 1973, 53, s. 2.  

 

 Mlad{ fronta. 20. 2. – 23. 3. 1973, 28. 

(NESG). Havárie letadla. Mladá fronta. 20. 2. 1973, 28, s. 1. 

(NESG). Zpráva o havárii. Mladá fronta. 21. 2. 1973, 28, s. 7.  

 

 Rudé pr{vo. 31. 10. – 31. 11. 1975, 56.  

ČTK. Havárie jugoslávského letadla. Rudé právo. 31. 10. 1975, 56, s. 1. 

(HK). Pohotová obětavost. Rudé právo. 31. 10. 1975, 56, s. 4. 

ČTK. Projevy soustrasti. Rudé právo. 1. 11. 1975, 56, s. 1. 

ČTK. Péče o zraněné z letecké havárie. Rudé právo.  6. 11. 1975, 56, s. 2. 

 

 Mlad{ fronta. 31. 10. – 1. 12. 1975, 31. 

ČTK, (ŠE, TRB, TH). Hrdinství bez okázalosti. Mladá fronta. 31. 10. 1975, 31, s. 2. 

(NESG). Projevy soustrasti. Mladá fronta. 1. 11. 1975, 31, s. 1. 

(NESG). K letecké nehodě. Mladá fronta. 1. 11. 1975, 31, s. 2. 

(NESG). Po havárii DC-9. Mladá fronta. 6. 11. 1975, 31, s. 2.  

 

 Rudé pr{vo. 29. 7. – 29. 8. 1976, 56.201  

ČTK, RP. Letecká havárie u Bratislavy. Rudé právo. 29. 7. 1976, 56, s. 1. 

ČTK. Soustrastný telegram. Rudé právo. 30. 7. 1976, 56, s. 1. 

ČTK, RP. Vyprošťovací práce pokračují. Rudé právo. 30. 7. 1976, 56, s. 2.   

ČTK. Vyjádření soustrasti k leteckému neštěstí. Rudé právo.  31. 7. 1976, 56, s. 1. 

(ZR). K neštěstí u Bratislavy. Rudé právo. 31. 7. 1976, 56, s. 2.  

ČTK. Soustrastný telegram. Rudé právo.  3. 8. 1976, 56, s. 1. 

ČTK. Vyproštění obětí leteckého neštěstí. Rudé právo. 3. 8. 1976, 56, s. 2. 

 

 Mlad{ fronta. 29. 7. – 29. 8. 1976, 32. 

(NESG). Letecká nehoda. Mladá fronta. 29. 7. 1976, 32, s. 2. 

(NESG). K letecké nehodě. Mladá fronta. 30. 7. 1976, 32, s. 1. 

(NESG). Po havárii letadla ČSA. Mladá fronta. 31. 7. 1976, 32, s. 2. 

(NESG). Vyprošťovací práce byly ukončeny. Mladá fronta. 3. 8. 1976, 32, s. 1.  

 

 Rudé pr{vo. 26. 8. – 26. 8. 1990, 71. 

ČTK. 11 obětí srážky vlaků. Rudé právo.  27. 8. 1990, 71, s. 1. 

ČTK, (DG). Vinu nenesou vlakové čety. Rudé právo.  28. 8. 1990, 71, s. 2. 

(NESG). Další zuhelnatělé tělo… Rudé právo.  30. 8. 1990, 71, s. 2.  

 

                                                 

201
 Číslov{ní ročníků deníku Rudé pr{vo je převzato z centr{lního katalogu N{rodní knihovny. Číslov{ní se 

„l{me“ vždy v z{ří daného roku, z čehož plyne, že jak listopad 1975, tak srpen 1976 spadají do jednoho ročníku.  
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 Mlad{ fronta. 26. 8. – 26. 8. 1990, 46. 

LUBAS, Miloslav. Pochodeň z prvního vagónu. Mladá fronta. 27. 8. 1990, 46, s. 1 a 2.  

(VL, BRP). Strojvedoucí bez viny. Mladá fronta. 28. 8. 1990, 46, s. 2. 

ČTK. Další oběť. Mladá fronta. 30. 8. 1990, 46, s. 2.  

 

 Rudé pr{vo. 25. 6. – 26. 7. 1995, 5.  

ŠMÍD, Vladimír. Rozjeté vagony rozpáraly motorák. Rudé právo. 26. 6. 1995, 5, s. 1 a 2. 

Vlastní zpráva RP. Podle šéfa drah je už jasné, že tragédii zavinili železničáři. Rudé právo. 27. 6. 1995, 5, s. 1 a 2.  

HOFFMANN, Zdeněk. České dráhy jako jediný velký přepravce nepojišťují své cestující. Rudé právo.   

28. 6. 1995, 5, s. 1. 

(ŠD). Manipulační vlak údajně vyjel dřív, než se počítalo. Rudé právo. 28. 6. 1995, 5, s. 3.   

(KOR, ŠD). Vysílačka by srážce vlaků nezabránila, tvrdí ČD. Rudé právo. 29. 6. 1995, 5, s. 3.  

(NESG). Devatenáctá oběť neštěstí na Chrudimsku. Rudé právo. 4. 7. 1995, 5, s. 1.  

 

 Mlad{ fronta DNES. 25. 6. – 26. 7. 1995, 6. 

BÍLEK, Vladimír, GROHOVÁ, Johana. Při železniční havárii zemřelo osmnáct lidí. Mladá fronta DNES. 26. 6. 1995, 

6, s. 1 a 2.  

BÍLEK, Vladimír. Když přiběhli ke kolejím, nevěřili, že někdo přežil. Mladá fronta DNES. 26. 6. 1995, 6, s. 1 a 2.  

(REP, ČTK). Zdravotní stav čtyř žen je vážný, pátá vyvázla s lehkým poraněním. Mladá fronta DNES.  

26. 6. 1995, 6, s. 2. 

(GRO). Vysílačky pro všechny vlaky by stály stovky milionů korun. Mladá fronta DNES.26. 6. 1995, 6, s. 2.  

(REP). Nejtragičtěji končily nehody v padesátých letech. Mladá fronta DNES. 26. 6. 1995, 6, s. 2. 

(REP). Posunovači byli zkušení a bez přesčasů. Mladá fronta DNES. 27. 6. 1995, 6, s. 1. 

BÍLEK, Vladimír, GROHOVÁ, Johana. Odškodné za nehodu asi zaplatí obvinění muži. Mladá fronta DNES.  

27. 6. 1995, 6, s. 3. 

(GRO). České dráhy nezaručují, že provoz vlaků bude bezpečný. Mladá fronta DNES. 28. 6. 1995, 6, s. s. 1.  

(LEK, GRO). Krevní zkouška prokázala, že jeden železničář pil alkohol. Mladá fronta DNES. 28. 6. 1995, 6, s. 3. 

BÍLEK, Vladimír, GROHOVÁ, Johana. Železničář, který pil, byl už jednou souzen. Mladá fronta DNES.  

29. 6. 1995, 6, s. 3. 

(LEK). Jedna z pěti žen, které přežily nehodu, je z nemocnice doma. Mladá fronta DNES. 30. 6. 1995, 6, s. 3. 

(GRO, LEK). Pouze radiové spojení bezpečí na dráze nezajistí. Mladá fronta DNES. 30. 6. 1995, 6, s. 3. 

(LEK). Počet obětí vlakového neštěstí u Chrudimi se o jednu zvýšil. Mladá fronta DNES. 4. 7. 1995, 6, s. 3. 

 

 Pr{vo. 9. 8. – 9. 9. 2008, 18.  

HONUS, Aleš, KIJONKA, Radim. Tragédie: před rychlík spadl most. Právo. 9. 8. 2008, 18, s. 1 a 2.  

(AH). Záchranáři byli zcela otřeseni. Právo. 9. 8. 2008, 18, s. 2. 

KARBAN, Pavel. Svědci: Spadly troleje a pak byla strašlivá rána. Právo. 9. 8. 2008, 18, s. 2.  

(ZR). Strojvůdce: Už nikdy nenastoupím do vlaku. Právo.  9. 8. 2008, 18, s. 3.  

VESELÝ, Petr. Nikdy bych nikomu nepřál, aby něco podobného zažil. Právo. 9. 8. 2008, 18, s. 3. 

KARBAN, Pavel. Spadlý most postavili v roce 1961. Právo. 9. 8. 2008, 18, s. 3.  

(KIJ). Možná u mostu povolila hydraulika. Právo. 9. 8. 2008, 18, s. 3.  

(KIJ, HON, PKA). ČD: Za neštěstí může stavební firma. Právo. 9. 8. 2008, 18, s. 3.  

ČTK. Největší vlaková neštěstí v Česku. Právo. 9. 8. 2008, 18, s. 3.  

HONUS, Aleš. Viníka zřícení mostu ve Studénce policie zatím nezná. Právo. 11. 8. 2008, 18, s. 1. 

HONUS, Aleš. Dráhy začnou vyplácet odškodné pozůstalým. Právo. 11. 8. 2008, 18, s. 2. 

(HON). Totožnost mrtvých je známa, stav zraněných stabilizován. Právo. 11. 8. 2008, 18, s. 2. 
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HONUS, Aleš. Strojvedoucí zbrzdil vlak na 90 km/h. Právo. 11. 8. 2008, 18, s. 2.  

KARBAN, Josef. Trosky vlaku odklízeli i vojáci. Právo. 11. 8. 2008, 18, s. 2.  

HONUS, Aleš. Hledání viníka bude trvat měsíce. Právo. 11. 8. 2008, 18, s. 3.  

HONUS, Aleš. Přes Studénku už opět jezdí vlaky kromě Pendolina. Právo. 11. 8. 2008, 18, s. 3. 

(HON). Svědci z okolí: Na stavbě se pilo. Právo. 11. 8. 2008, 18, s. 3.  

HONUS, Aleš. S mostem jsme nehýbali. Posunovaly se jen vozíky. Právo. 11. 8. 2008, 18, s. 3.  

FRANĚK, Jiří. Z božího dopuštění (komentář). Právo. 11. 8. 2008, 18, s. 6. 

HONUS, Aleš. Policie: Pád mostu nejspíš zavinila špatná statika. 12. 8. 2008, 18, s. 1 a 2.  

KIJONKA, Radim. Jeden mladík stále bojuje o život. Právo. 12. 8. 2008, 18, s. 2.  

(KIJ). Šéf skupiny, která opravovala most ve Studénce, měl minulosti problémy. Právo. 12. 8. 2008, 18, s. 2. 

ČECHLOVSKÝ, Vladimír. Pozůstalí mají velkou šanci, že jim soud přiřkne další náhradu. Právo. 12. 8. 2008, 18, s. 2.  

KARBAN, Pavel. Lokomotiva a vagony jsou napadrť, hodinky vydržely. Právo. 12. 8. 2008, 18, s. 2. 

(HON). Lidé už žádají o odškodnění. Právo. 12. 8. 2008, 18, s. 2.  

HLOUŠKOVÁ, Lenka. Šest sekund do nárazu bylo nekonečných, řekl strojvůdce Právu. Právo.  

13. 8. 2008, 18, s. 1 a 3. 

KIJONKA, Radim. Dopravní stavby o výsunu mostu mlčely. Právo. 13. 8. 2008, 18, s. 3. 

(HON). Pozůstalí už mohou pohřbívat oběti. Právo. 13. 8. 2008, 18, s. 3.  

(KIJ, ČTK). V nemocnicích je stále 22 lidí, mladík je v kritickém stavu. Právo. 13. 8. 2008, 18, s. 3.  

KIJONKA, Radim. Poplatky za zraněné zaplatí kraj. Právo. 14. 8. 2008, 18, s. 2. 

(KIJ).  Spadlý most už odklidili z kolejí. Právo. 14. 8. 2008, 18, s. 2. 

KARBAN, Pavel. Tryzna za oběti tragédie v sobotu. Právo. 14. 8. 2008, 18, s. 2.  

(HON). Nehodu šetří i inspektoři práce. Právo. 14. 8. 2008, 18, s. 2. 

(KIJ). Stav mladíka stabilizovali. Právo. 14. 8. 2008, 18, s. 2.  

(ZR). ČD prý omezení nechtěly. Právo. 14. 8. 2008, 18, s. 2. 

HONUS, Aleš. Příčiny pádu zkoumají znalci. Právo. 14. 8. 2008, 18, s. 2.  

HONUS, Aleš, KIJONKA, Radim. Za tragédii ve Studénce zatčeni dva inženýři. Právo. 15. 8. 2008, 18, s. 1 a 2.  

(KIJ, HON, PLK). Zatčení muži hodnoceni jako dobří odborníci. Právo. 15. 8. 2008, 18, s. 2. 

(PLK). Našel zbytky těla. Právo. 15. 8. 2008, 18, s. 2.  

(HON, KIJ). Dráhy: Výluka mohla být, nikdo o ni nežádal. Právo. 15. 8. 2008, 18, s. 2.  

(KIJ). Obnova trvá déle. Právo. 15. 8. 2008, 18, s. 2.  

(KIJ, PLK, HON). Dva inženýři obviněni z obecného ohrožení. Právo. 16. 8. 2008, 18, s. 1 a 2.  

(KIJ). Dotace na most v ohrožení. Právo. 16. 8. 2008, 18, s. 2. 

(KIJ, ČTK). Pendolina by mohla jezdit od pondělí. Právo. 16. 8. 2008, 18, s. 2. 

FRANĚK, Jiří. Běžná technologie (komentář). Právo. 16. 8. 2008, 18, s. 6.  

KIJONKA, Radim. Bohoslužba za oběti vlakového neštěstí. Právo. 18. 8. 2008, 18, s. 3. 

(KIJ, HON, ČTK). Studénkou už zase jezdí všechny vlaky. Právo. 19. 8. 2008, 18, s. 4. 

(HON). Odškodnění žádají desítky poškozených. Právo. 19. 8. 2008, 18, s. 4. 

HONUS, Aleš. Inženýři: Je nám to líto, ale vinu necítíme. Právo. 19. 8. 2008, 18, s. 4. 

HONUS, Aleš. Také stavaři poskytnou finanční výpomoc. Právo. 20. 8. 2008, 18, s. 5. 

KIJONKA, Radim. Kontroloři neodhalili, že firma Bögl a Krýsl dělala na mostě. Právo. 21. 8. 2008, 18, s. 5. 

HONUS, Aleš. Stíhaní inženýři podali stížnost proti obvinění. Právo. 21. 8. 2008, 18, s. 5. 

(TRJ). Premiér vyzdvihl práci záchranářů. Právo. 21. 8. 2008, 18, s. 5. 

KIJONKA, Radim, HONUS, Aleš. Odškodné za Studénku jen s úmrtním listem. Právo. 22. 8. 2008, 18, s. 7. 

(PLK). Rychlíky už mohou přes místo tragédie jezdit rychleji. Právo. 30. 7. 2008, 18, s. 3. 

HONUS, Aleš, KIJONKA, Radim. Drážní inspekce dosud neví, proč vlaky u Studénky nejezdily pomalu. Právo. 

30. 7. 2008, 18, s. 3. 

(HON). Zatím se vracelo jízdné. Právo. 30. 7. 2008, 18, s. 3. 

KIJONKA, Radim, KARBAN, Pavel. Most ve Studénce dostaví firma, které spadl. Právo. 4. 8. 2008, 18, s. 8.  

HONUS, Aleš. Žalobce zamítl stížnost obviněných za most ve Studénce. Právo. 6. 8. 2008, 18, s. 7. 
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 Mlad{ fronta DNES. 9. 8. – 9. 9. 2008, 19. 

ŠTALMACH, Darek. Trosky vlaku a dětský pláč. Mladá fronta DNES. 9. 8. 2008, 19, s. 1.  

ŠTALMACH, Darek, ŠVERDÍK, Michal. Rána. A z vagonů byl šrot. Mladá fronta DNES. 9. 8. 2008, 19, s. 2. 

ŠTALMACH, Darek. Co s koncertem, hlavně, že žiju. Mladá fronta DNES. 9. 8. 2008, 19, s. 2.  

POKORNÝ, Jakub, GAZDBYL, Josef. Za pád mostu mohl vadný stroj, brání se firma. Mladá fronta DNES.  

9. 8. 2008, 19, s. 2. 

POKORNÝ, Jakub, VACA, Jan. „Stavbaři tam neměli co dělat“. Mladá fronta DNES. 9. 8. 2008, 19, s. 3. 

LESKOVÁ, Ivana. Našlo se zraněné dítě. Bez rodičů. Mladá fronta DNES. 9. 8. 2008, 19, s. 3.  

ŽIŽKA, Petr. Jak se může stát, že někomu upadne most? (Komentář). Mladá fronta DNES. 9. 8. 2008, 19, s. 10. 

ŠTALMACH, Darek. Proč spadl most? Selhalo jištění. Mladá fronta DNES. 11. 8. 2008, 19, s. 4. 

ŠTALMACH, Darek. Zatáhl za brzdu, schoval se a čekal na náraz. Mladá fronta DNES. 11. 8. 2008, 19, s. 4. 

(STA). Každý pozůstalý dostane 240 000 Kč. Mladá fronta DNES. 11. 8. 2008, 19, s. 4. 

(BAĎ). 10 otázek kolem neštěstí ve Studénce. Mladá fronta DNES. 12. 8. 2008, 19, s. 5. 

(PEŠ). Dálniční most v Praze se propadá. Mladá fronta DNES. 12. 8. 2008, 19, s. 5. 

SŮRA, Jan. Kdo zaplatí milionové škody? Pojistka nemusí stačit. Mladá fronta DNES. 12. 8. 2008, 19, s. 9.  

(JOG). Oběti vlakové nehody už mohou mít pohřby. Mladá fronta DNES. 13. 8. 2008, 19, s. 4. 

ŠŤASTNÝ, Jiří, BAĎURA, Jaroslav. 2300 mostů je ve špatném stavu. Mladá fronta DNES. 15. 8. 2008, 19, s. 2. 

BAĎURA, Jaroslav. Vlaky jezdí, trauma zůstává. Mladá fronta DNES. 18. 8. 2008, 19, s. 2. 

(BAĎ). Studénka: Obvinění stavbaři odmítají vinu. Mladá fronta DNES. 19. 8. 2008, 19, s. 2. 

BAĎURA, Jaroslav. Peníze obětem srážky kromě drah dají i stavbaři. Mladá fronta DNES. 20. 8. 2008, 19, s. 4. 

ČTK. Dráhy vrátily jízdné za nehodu ve Studénce. Mladá fronta DNES. 30. 8. 2008, 19, s. 5. 

(iDnes.cz). Zřícený most nad tratí opraví původní firma. Mladá fronta DNES. 4. 9. 2008, 19, s. 2.  
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