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Abstrakt 

Předmětem práce je analýza medializace katastrofy. K tomuto účelu je využita metoda 

komplexní sémiotické analýzy, která je provedena na příkladu výbuchu domu č. p. 5 

v Divadelní ulici v Praze, k němuž došlo dne 29. května 2013.  

Práce obsahuje uvedení do kontextu. Není opomenuto ani teoretické zázemí zvolené 

metody, je vysvětlen způsob její aplikace na zvolený problém. Jsou definovány hlavní 

i vedlejší výzkumné otázky a určeno pět oblastí, na které bude při provádění vlastního 

výzkumu kladen důraz. 

V části věnované výzkumu je provedena sémiotická analýza fragmentů hlavních 

zpravodajských relací jedné veřejnoprávní televizní stanice (Česká televize) a tří 

soukromých kanálů (FTV Prima, TV Nova, TV Barrandov) v sedmidenním sledovaném 

období. Jsou zde vyloženy významy znaků ve fragmentech vysílání týkajících se 

exploze v centru Prahy v určených oblastech. 

Poznatky z analýzy jsou vyhodnoceny prostřednictvím zodpovězení výzkumných 

otázek. Nejpodstatnější informace jsou shrnuty v Závěru. 

 

Abstract 

The subject of this thesis is the analyslis of medialisation of catastrophe. For this 

purpose is used the method of complex semiotic analysis, that is performed 

on the explosion of house No. 5 in Divadelní ulice in Prague on 29 May 2013.   

The thesis includes introduction into context. Theoretical background of chosen method 

is not omitted. In the thesis is explained the applicaton of semiotic analysis 

to the selected problem. The main and secondary research questions are defined 

and the five areas, to which the research is emphasised, are determined. 



There are semiotic analysis of fragments of main news programs of a public TV channel 

(Česká televize) and three private TV channels (FTV Prima, TV Nova, TV Barrandov) 

in the seven – day reference period in the research part of thesis. The meanings 

of symbols in the specified areas, located in fragments of broadcasts about the explosion 

in the heart of Prague, are interpreted in this part of thesis. 

Outputs arising from the analysis are evaluated by answering the research questions. 

The most significant information are located in Summary. 
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1 Úvod 

1.1 Vymezení tématu a zdůvodnění volby tématu 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat analýzou medializace katastrofy. Jako 

příklad mi poslouží výbuch čtyřpodlažní budovy v Divadelní ulici v Praze dne 29. 

května 2013. 

K tomuto účelu zvolím sémiotickou analýzu, kterou podrobněji popisuji 

v kapitole věnující se metodologii. V práci budu porovnávat analyzované fragmenty 

zpravodajských relací veřejnoprávního média (České televize) a soukromých kanálů 

(FTV Prima, TV Nova, TV Barrandov). Budu sledovat, nakolik a jakým způsobem se 

liší zpracování katastrofy z pohledu zmíněných televizních stanic, a na základě těchto 

poznatků se pokusím učinit zobecňující závěry.  

Jelikož jsem se kvůli zpřesnění výstupů rozhodla analyzovat fragmenty hlavních 

zpravodajských relací čtyř televizních stanic namísto původně plánovaných dvou, 

struktura mé práce doznala oproti osnově plánované v tezích určitých změn. Z důvodu 

větší časové náročnosti a rozsahu jednotlivých sémiotických analýz jsem se po úvaze 

rozhodla do práce nezařadit hloubkové rozhovory s přímými účastníky výbuchu, jež 

měly být součástí Přílohy.  

Příklad výbuchu domu č. p. 334/5 v Divadelní ulici jsem si zvolila z několika 

důvodů. Prvním důvodem je to, že k explozi došlo poměrně nedávno, událost je tudíž 

aktuální. Při mé volbě hrál roli také počet lidí zraněných při výbuchu, z tohoto hlediska 

šlo dle zpravodajského serveru ČTK o „nejničivější explozi v České republice za 

poslední roky.“1 V neposlední řadě je pro mne tato událost významná, jelikož se mne 

přímo dotkla. Výbuchem byla poškozena i budova Hollar, sídlo Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy v Praze, již navštěvuji v rámci mého bakalářského studia. 

Bezprostředně po explozi proběhla evakuace Hollaru, budova byla v následujících 

dnech ohledána statikem.2 Prostory zůstaly studentům uzavřeny do pondělí 

                                                 

1
Výbuch domu v centru Prahy zranil na 40 lidí, zřejmě unikal plyn. České noviny.cz: Zpravodajský server 

ČTK [online]. 2013 [cit. 2013-11-25]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vybuch-domu-v-

centru-prahy-zranil-na-40-lidi-zrejme-unikal-plyn/932417 
2
LÁB, Filip. Nejdůležitější okamžiky po pondělním výbuchu plynu. Stále sledujeme on-line. IFórum: 

Časopis Univerzity Karlovy [online]. 2013 [cit. 2013-11-25]. Dostupné z: http://iforum.cuni.cz/iforum-

14422.html  
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6. května 2013, kdy proběhlo její slavnostní znovuotevření.3 V období od 29. dubna 

2013 do 6. května 2013 byla výuka z Hollaru přesunuta do jiných budov Univerzity 

Karlovy. Knihovna, která byla výbuchem nejvíce postižena, byla v provozu od pondělí 

20. května 2013.4  

Je tedy zřejmé, že si tato událost bezesporu zaslouží pozornost a je vhodná 

k provedení sémiotické analýzy. 

1.2 Určení sledovaného období 

Zpravodajské relace výše uvedených televizních stanic budu analyzovat od 

29. dubna 2013, tedy ode dne, kdy došlo k explozi budovy v Divadelní ulici, do 

6. května 2013. Sledovaným obdobím je tudíž sedm dní, 29. dubna 2013 – 6. května 

2013.  

1.3 Přiblížení výbuchu a osvětlení jeho příčiny 

V této poslední kapitole úvodní části práce se pokusím osvětlit příčiny vedoucí 

k výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici, nacházejícího se v blízkosti budovy Hollar, 

v níž sídlí Fakulta sociálních věd University Karlovy. K uvedenému účelu využiji 

zpravodajský server ČTK České noviny.cz.5  

K explozi domu č. p. 334/5 v Divadelní ulici došlo okolo desáté hodiny 

dopolední. Zraněno bylo okolo čtyřiceti osob, třicet pět z nich muselo být převezeno do 

nemocnic k lékařskému ošetření. Po bližším ohledání místa byli v sutinách nalezeni 

i dva pohřešovaní, ničivá exploze si tedy nevyžádala žádné oběti na životech. 

„Evakuováno bylo 230 lidí, mimo jiné z budov Národního divadla, Akademie věd ČR či 

fakulty sociálních věd a filmové fakulty“6 V okolí byla dočasně pozastavena doprava. 

Došlo též k poškození několika domů a devastaci aut stojících ve výbuchem postižené 

ulici. K lepší orientaci v situaci dopomůže následující mapka. 

                                                 

3
Provoz v budově Hollar je od pondělí obnoven. Fakulta sociálních věd: Univerzita Karlova v Praze 

[online]. 2013 [cit. 2013-11-25].  

Dostupné z: http://fsv.cuni.cz/?calendar=1364767200&time=1367186400  
4
Přesuny výuky IKSŽ a provoz v budově Hollar. Fakulta sociálních věd: Univerzita Karlova v Praze 

[online]. 2013 [cit. 2013-11-25].  

Dostupné z: http://fsv.cuni.cz/?calendar=1364767200&time=1367186400   
5
České noviny.cz: Zpravodajský server ČTK [online]. 2013 [cit. 2013-11-25]. ISSN 1213-5003. 

Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/ 
6
Výbuch domu v centru Prahy zranil na 40 lidí, zřejmě unikal plyn. České noviny.cz: Zpravodajský server 

ČTK [online]. 2013 [cit. 2013-11-25]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vybuch-domu-v-

centru-prahy-zranil-na-40-lidi-zrejme-unikal-plyn/932417  
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Obrázek 1: Výbuch v centru Prahy – ilustrační mapka
7
 

 

Bezprostředně po výbuchu bylo místo ohledáno policií a policejními psy, aby 

byla vyloučena (byť nepravděpodobná) možnost, že se jednalo o teroristický útok či 

plánovanou devastaci domu cizí osobou. Vyšetřování příčiny exploze trvalo několik 

měsíců. Na konci října 2013 byla zveřejněna informace, že nehoda byla způsobena 

nedodržením technologie stavby produktovodu, buďto plynovodu nebo vodovodu. 

Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan na serveru České noviny.cz uvádí, že příčinou 

výbuchu byl nadměrný tlak mezi produktovody, kvůli kterému mezi došlo ke zkratu. Po 

zkratu se prudce zvýšila teplota, takže „došlo v podstatě ke svařování, čímž byla 

poškozena asfaltová izolace plynovodu i samotná trubka. Výsledkem byla díra 

o velikosti zhruba 15 centimetrů.“8 Touto štěrbinou poté unikal plyn z poškozeného 

plynovodu v Divadelní ulici, který se hromadil v domě č. p.334/5. Vlastník budovy 

tudíž nenese za explozi žádnou zodpovědnost, je pouze poškozeným. 

                                                 

7
Výbuch v centru Prahy – ilustrační mapka. In: České noviny.cz: Zpravodajský server ČTK [online]. 2013 

[cit. 2013-11-25]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vybuch-domu-v-centru-prahy-zranil-

na-40-lidi-zrejme-unikal-plyn/932417 
8
Policie: Za výbuch v Divadelní ulici může špatný postup při stavbě. České noviny.cz: Zpravodajský 

server ČTK [online]. 2013, 30. 10. 2013 [cit. 2013-11-25].  

Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/policie-za-vybuch-v-divadelni-ulici-muze-spatny-postup-

pri-stavbe/1002106  
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Policie v současné době vyšetřuje, kdo při stavbě některého z produktovodů 

pochybil a nedodržel předepsanou technologii jeho stavby. ČTK uvádí, že „policisté 

mají zatím závěry pouze jednoho z celkem sedmi znaleckých posudků, které si nechávají 

v této souvislosti zpracovat.“9 

2 Metodologie 

2.1 Teoretické zázemí zvolené metody (sémiotická analýza) 

Sémiotická analýza je kvalitativní metodou analýzy obsahu, která zkoumá 

nejenom lingvistická sdělení (např. text zpráv či reportáží), ale i další znakové systémy 

(např. fotografii, film, divadlo, hudbu). „Předmětem sémiotické analýzy je především 

odkrývání významů mediovaných sdělení.“10 Veškerá komunikace, včetně komunikace 

mediální, je dle předpokladu, z nějž vychází sémiotická analýza založena na výměně 

znaků. Tato metoda tedy analyzuje jednotlivé prvky (znaky) mediálního sdělení 

a odkrývá jejich explicitní i symbolický smysl. 

Sémiotická analýza vychází z vědní disciplíny nazývané sémiotika11 či 

sémióza12, což je ve stručnosti věda zabývající se zkoumání všech znakových systémů.13  

Znakový systém se skládá z jednotlivých znaků. Jedna z nejvýstižnějších 

definicí znaku, která je kombinací definic sv. Augustina a Charlese Sanderse Pierce, 

zní: „Znak (signum, signans) je něco, za čím se skrývá něco jiného (signatur, referent, 

věc), a existuje někdo, kdo si tento vztah uvědomuje.“14  

Charles Saunders Pierce je též tvůrcem teorie triadického pojetí znaku, díky 

němuž posléze vzniká složitý systém klasifikace znaku do deseti a šedesáti šesti tříd.15 

                                                 

9
Policie: Za výbuch v Divadelní ulici může špatný postup při stavbě. České noviny.cz: Zpravodajský 

server ČTK [online]. 2013, 30. 10. 2013 [cit. 2013-11-25].  

Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/policie-za-vybuch-v-divadelni-ulici-muze-spatny-postup-

pri-stavbe/1002106  
10

TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. 1. vydání. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 

2010, s. 118. ISBN 978-80-7367-683-4. 
11

Pozn.: Původně označení dle amerických filosofů, logiků a lingvistů, dnes převažuje tento termín 

i v Evropě. 
12

Pozn.: Označení vědy dle Ferdinarda de Sassure, dříve používané v Evropě. V současnosti se více 

používá pojmu sémiotika (viz výše). 
13

ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1 vydání. Praha: Portál, 2004, s. 22. ISBN 80-717-8832-5. 
14

ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 22. ISBN 80-717-8832-5. 
15

DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Portál, 2008, s. 50. ISBN 978-

80-7367-493-9. 
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Dle Piercovy triadické koncepce lze znaky rozdělit na indexy, ikony (ikonické znaky) 

a symboly. Indexy nazýváme dle Pierce znaky, které pojí s označovaným předmětem 

vztah souvislosti nebo jsou jeho příznaky (např. stopy v písku související s chůzí, 

zarudnutí jako příznak zánětu). Ikonami rozumíme znaky, jež s označovaným 

předmětem pojí vztah podobnosti (např. mapy, piktogramy, metafory, zvukomalebné 

výrazy). Symboly jsou znaky přiřazené označovanému předmětu, spojuje je s ním 

pouhá konvence (např. chemické a matematické symboly, symboly užívané v umění, 

náboženské symboly, státní symboly). Symbol představuje základní typ znaku a je 

základem myšlení. Jako zdroj poznání vidí Pierce vědeckou metodu skládající se 

z „dedukce, indukce a abdukce (tvoření hypotéz).“16 

Každý znak má podle dvojčlenného modelu švýcarského jazykovědce 

Ferdinanda de Sassure dvě podoby, označující (signifiant) a označovanou (koncept, 

signifié).
17

 Označující je fyzická podoba znaku, kterou vnímáme smysly (např. slovo 

katastrofa). Označovaná forma je mentální koncept, jenž pro nás znak představuje (např. 

událost s ničivými následky), a kterým je znak spojen s reálným světem. Díky tomu, že 

označující podoba není spjata jen s jednou označovanou (např. označující „katastrofa“ 

může být spojena jak s představou povodně, tak s představou požáru či výbuchu plynu), 

může docházet k vytváření významů podavatelem (autorem mediálního sdělení) či 

příjemcem (adresátem mediálního sdělení).  

Pokud podavatel zvolí některou z možností označující (tzv. označující výraz), 

není pravidlem, že příjemce si k ní přiřadí označovanou s tím významem, jaký měl 

podavatel na mysli. Této nedokonalé korespondenci mezi označující a označovanou 

složkou znaku, kdy slova vyjadřují několik různých významů, říkáme asymetrie 

jazykového znaku.18 

Lois Hjelmsev rozvinul de Sassurovy myšlenky o jazyce. Rozlišil dvě roviny 

označování znaků.19 Denotativní význam znaku je jednoznačný a doslovný, oproti tomu 

konotativní významy jsou druhotné, asociativní. Proces označování může postupovat 

i na vyšší roviny, čímž dochází ke vzniku mýtů.20 

                                                 

16
DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Portál, 2008, s. 50. ISBN 978-

80-7367-493-9. 
17

ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 39-40. ISBN80-717-8832-5. 
18

ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 46. ISBN 80-717-8832-5. 
19

DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Portál, 2008, s. 48. ISBN978-

80-7367-493-9. 
20

TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, 

s. 119. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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Je potřeba počítat s tím, že se význam znaků s postupem času a při častém 

používání vyvíjí. Rozlišujeme proto znakové systémy stabilní (např. Morseova 

abeceda), znakové systémy neustále se měnící (např. živé přirozené jazyky) a znakové 

systémy měněné institucionálně čas od času (např. systém dopravních značek).21 

Musíme vzít v potaz také to, že konotativní významy denotativních vyjádření 

znaku se mohou v různém kulturním a společenském prostředí značně lišit. Je tedy 

zřejmé, že i aplikace sémiotické analýzy bude těmito okolnostmi silně ovlivněna.22 

2.2 Způsob aplikace metody na zvolený problém, vymezení pojmů 

Jak jsem již zmínila v Úvodu, cílem mé práce je vypracování analýzy 

medializace katastrofy na příkladu výbuchu domu v Divadelní ulici. Medializací se 

rozumí „proces, během kterého dochází ke zveřejňování informací týkajících se 

nějakého faktu n. děje ve sdělovacích prostředcích“23. Katastrofou může být „pohroma, 

neštěstí, závažná dopravní nehoda“24, z čehož je zřejmé, že výbuch v centru Prahy dne 

29. 4. 2013 splňuje podmínky pro to, aby mohl být takto označen. V aplikaci sémiotické 

analýzy jsem postupovala následujícím způsobem. 

V první řadě jsem definovala výzkumný vzorek. Tím budou zprávy odvysílané 

ve sledovaném období25 v hlavních zpravodajských relacích vybraných televizních 

stanic26, týkající se výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici, k němuž došlo dne 

29. 4. 2013.  

Dále jsem si stanovila výzkumné otázky. Hlavní výzkumná otázka zní: „Nakolik 

a jakým způsobem se liší zpracování katastrofy z pohledu v mé práci použitých 

televizních stanic?“ (dále též Hlavní výzkumná otázka) Jako vedlejší výzkumné otázky 

jsem si určila: „Jsou patrné shody ve zpracování katastrofy soukromými médii?“ (dále 

též Vedlejší výzkumná otázka č. 1) a „Liší se výrazně uchopení medializace katastrofy 

z pohledu soukromých kanálů a veřejnoprávní televizní stanice?“ (dále též Vedlejší 

výzkumná otázka č. 2) 

                                                 

21
ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 18. ISBN 80-717-8832-5. 

22
TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, 

s. 119. ISBN 978-80-7367-683-4. 
23

Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vydání. Praha: Plot, 2008, s. 218. ISBN 978-80-86523-89-7. 
24

Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vydání. Praha: Plot, 2008, s. 173. ISBN 978-80-86523-89-7. 
25

viz Kapitola 1.2 
26

Pozn.: Jedná se o zpravodajské relace veřejnoprávní České televize a soukromých televizních kanálů 

FTV Prima, TV Nova a TV Barrandov. 
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Nalézt odpověď na výše zmíněné výzkumné otázky mi pomůže to, že se 

v prováděné sémiotické analýze budu soustředit na pět oblastí. Jelikož se ve 

zpravodajských relacích vyskytuje nepřeberné množství znaků různých typů, považuji 

toto zjednodušení za více než nutné. 

První oblast, kterou budu sledovat, bude prostor, jenž věnuje výbuchu domu 

č. p. 5 v Divadelní ulici každý televizní kanál ve své hlavní zpravodajské relaci27 ve 

sledovaném období. Poslouží mi k tomu několik kritérií. Jedním z nich bude počet dnů 

ve sledovaném období, v nichž se objevuje zmínka o explozi. Budu rovněž sledovat, 

kolik času ve zpravodajské relaci informace zabírá. Jelikož hlavní zpravodajské relace 

mají na jednotlivých kanálech rozdílnou délku, vyjádřím čas věnovaný reportážím 

o výbuchu budovy v Divadelní ulici procentuálně.28 Zachytím rovněž důležitost, kterou 

zprávě o katastrofě přisuzují samotné televizní stanice, což je patrné jak ze zařazení 

v relaci,29 tak ze specifického označení.30  

Významnou složkou televizního zpravodajství je obraz. Ten bude druhou 

analyzovanou oblastí. Jednou z částí obrazového zpracování je střihová skladba. „Při 

živém televizním vysílání se homogenní látka díla (dění před kamerami) možno říci 

surovina, nepřetržitě plynoucí před kamerami, člení tak, aby vznikla logika dramatu 

nebo nějakého ve skutečnosti probíhajícího a vyvíjejícího se jevu (přímý přenos) a aby 

výsledek na diváka emotivně působil.“31 Z tohoto hlediska tedy budu zkoumat, jakým 

způsobem jsou záběry propojeny a sestříhány. Zaměřím se na to, za jakým účelem tomu 

tak je, a co v divácích skladba vyvolává. Práce s kamerou si rovněž zasluhuje pozornost. 

„Odlišnou reprezentaci představuje záběr aktéra zprávy z velké vzdálenosti, ze 

vzdálenosti, ze které jsme zvyklí rozmlouvat s druhými, a z detailní vzdálenosti hraničící 

s narušením intimního prostoru.“32 Neméně důležitým prvkem v rámci obrazu je dle 

mého názoru celkový vizuální styl, jímž se pořad prezentuje. Pokusím se tudíž vyložit, 

                                                 

27
Pozn.: Hlavními zpravodajskými relacemi jsou míněny Události (Česká televize), Zprávy (FTV Prima), 

Televizní noviny (TV Nova) a Hlavní zprávy (TV Barrandov). 
28

Pozn.: Jelikož mi u TV Nova nebyly poskytnuty informace o přesné délce trvání jednotlivých dílů 

Televizních novin, procentuální vyjádření je vztaženo k průměrné délce relace, kterou jsem odhadla na 

42 minut. 
29

 Pozn.: Zařazení v popředí relace napovídá, že je zpráva dle tvůrců relace významnější, nežli ta, jež je 

zařazená v pozdější fázi. Bohužel jsem tuto informaci nebyla schopná získat od TV Nova, kde mi na 

základě mé žádosti byly poskytnuty pouze vystříhané části Televizních novin týkající se exploze bez 

časového programu jednotlivých relací. 
30

Pozn.: Česká televize například pro nejvýznamnější událost daného dne používá označení Zpráva dne. 

Na FTV Prima moderátoři na počátku relace zdůrazňují, čeho se především bude tento díl Zpráv týkat.  
31

KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a televizi. 2. vydání. Praha: AMU, 2002, s. 15. ISBN 80-

7331-896-2. 
32

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání. Praha: Portál, 2006, s. 101. ISBN 80-736-7096-8. 
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co mají naznačit barvy převažující v té či oné relaci, jak na diváka působí titulky a 

výrazné grafické prvky. Budu se věnovat také studiu každého zpravodajského pořadu. 

Objasním, jak jeho vzhled a koncepce ovlivňuje vnímání diváků. 

Zaměřím se též na zvuk a hudbu použitou v analyzovaných fragmentech 

zpravodajství. Hudební doprovod podkreslující záběr může pomoci zesílit jeho účinek, 

své místo v relaci má rovněž oznamovací tón a znělka. V některých pasážích zprávy 

může být zvuk potlačen, jinde naopak zvýrazněn. Popíši, jak tyto elementy účinkují na 

emoce diváků.  

Podstatnou součástí zpravodajské relace jsou bezesporu moderátoři a redaktoři. 

Budu je sledovat z různých úhlů pohledu. Zaznamenám, zda zprávy ve studiu uvádí 

jeden moderátor, případně moderátorka, nebo zda se jedná o dvojici. Tím potvrdím či 

vyvrátím rozšířený předpoklad objevující se mj. také v knize Johna Hartelyho 

Understanding News, že ačkoliv se prezentované zprávy týkají žen i mužů, jsou 

z převážné většiny prezentovány muži.33 U reportérů a reportérek si budu všímat, zda 

o výbuchu v centru Prahy informují po celé sledované období ti samí, nebo jestli se 

střídají. Zaměřím se na jazyk, jímž se tyto osoby vyjadřují, protože jazykověda patří 

mezi sémioticky základní oblasti.34 Na diváky pochopitelně působí rozdílně, pokud 

moderátoři mluví spisovně či nikoliv.35 Důležitou roli hraje též paralingvistika, „tj. to, 

co jsem s to sdělit tónem, barvou, rytmem, tempem a melodií své promluvy.“36 Ztvárnění 

promluvy hlasem může pomoci dosáhnout kýženého účinku na diváky. Vyložím také 

neverbální komunikační prostředky, které moderátoři a redaktoři používají, zejména 

gestikulaci (pohyby rukou a těla doprovázející řeč)37 a mimiku (sdělování pomocí 

výrazů obličeje)
38

. Zaznamenám, jak jsou moderátoři a redaktoři oblečeni a upraveni, 

protože i to může být atributem serióznosti a důvěryhodnosti39 či naopak. 

V páté, tedy poslední oblasti, k níž se bude upínat můj zájem, budu pozorovat 

další osoby objevující se ve zprávách o explozi. Mám na mysli hlavně svědky výbuchu, 

                                                 

33
HARTLEY, John. Understanding news. London: Routledge, c1982, s. 146. Studies in culture 

and communication. ISBN 04-150-3933-9.  
34

DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Portál, 2008, s. 88. ISBN 978-

807-3674-939. 
35

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání. Praha: Portál, 2006, s. 99. ISBN 80-736-7096-8. 
36

DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Portál, 2008, s. 124. ISBN 978-

807-3674-939. 
37

Gestikulace - význam slova. In: Slovník cizích slov.net [online]. 2006, 2014 [cit. 2014-03-20]. Dostupné 

z: http://www.slovnik-cizich-slov.net/gestikulace/ 
38

ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 160. ISBN 80-717-8832-5. 
39

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání. Praha: Portál, 2006, s. 99. ISBN 80-736-7096-8. 
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poškozené, významné osobnosti a odborníky, kteří televizním stanicím poskytli své 

výpovědi či svolili k rozhovoru. Budu si u nich všímat podobných znaků jako 

u moderátorů a redaktorů, tedy verbálního projevu, gestikulace, mimiky. Zdůrazním 

také vyznění celkové úpravy jejich zevnějšku včetně oblékání, v němž může být patrná 

tzv. plusová a minusová glazura, s níž se často setkáváme na obrazovkách a v ulicích. 

Ta zahrnuje například uniformy policistů a záchranářů v kontrastu s „stejnokrojem“ 

bezdomovců.40 

Po vymezení oblastí zkoumání provedu kompletní denotaci všech zpráv 

týkajících se výbuchu v centru Prahy, které se ve sledovaném období objevily 

v hlavních zpravodajských relacích vybraných televizních kanálů. Popíši tyto zprávy 

v časové posloupnosti, přičemž zahrnu složku vizuální, zvukovou, i textovou, jelikož 

„televize je všestranné audiovizuální médium, které nám je schopno zprostředkovat 

neomezené informace, z nichž prakticky všechny mají sémiotický charakter“41. Denotace 

jsou kvůli snaze o co nejpřesnější výklad významů v pozdější fázi analýzy velmi 

podrobné a rozsáhlé, rozhodla jsem se je proto uveřejnit v Přílohách42. Na jejich části 

a jednotlivé znaky se budu odkazovat v kapitole věnované vlastnímu výzkumu. 

Přestože by se leckomu mohlo zdát, že zpravodajství jako takové je samo o sobě 

objektivním žánrem, což znamená, že popisuje realitu bez jakékoliv přidané hodnoty, 

není tomu tak. „Zprávy jsou konstruované a součástí jejich konstrukce jsou i hodnotová 

sdělení, která nejsou vlastnostmi událostí, nýbrž jsou do sdělení vnášena médiem.“43. Je 

tudíž zřejmé, že přistoupím k výkladu druhotných významů znaků, provedu tedy 

konotaci. Té bude věnovaná třetí kapitola mé práce, v níž interpretuji významy znaků 

zachycených v denotátech. Učiním tak ve zvolených oblastech pro každou televizní 

stanici zvlášť. 

Ve čtvrté kapitole odpovím na zvolené výzkumné otázky, čímž dám provedení 

dílčích sémiotických analýz smysl. 

Závěr bude patřit zhodnocení provedeného výzkumu. Zdůrazním zde odpovědi 

na hlavní výzkumnou otázku i vedlejší výzkumné otázky, které budou podloženy 

                                                 

40
DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Portál, 2008, s. 112. ISBN 978-

807-3674-939. 
41

ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 290. ISBN 80-717-8832-5. 
42

viz Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4 
43

BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vydání - dotisk. Brno: Barrister, 2003, 

s. 193. ISBN 80-859-4767-6. 
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významnými poznatky získanými z dílčích sémiotických analýz provedených v třetí 

kapitole práce.  

3 Vlastní výzkum: Sémiotická analýza vybraných fragmentů 

televizního vysílání v sledovaném období  

3.1 Sémiotická analýza hlavní zpravodajské relace veřejnoprávního 

televizního vysílání (Česká televize) 

Hlavní zpravodajská relace veřejnoprávní stanice Česká televize se výbuchu 

domu č. p. 5 věnuje pět dní z osmidenního sledovaného období, přičemž se jedná o den, 

kdy k neštěstí došlo, tři dny následující a také poslední den sledovaného období. 

Můžeme tedy říci, že Česká televize pokládá explozi domu v Divadelní ulici za 

významnou událost, jelikož se jí v relaci věnuje prostor ve více než polovině dnů 

sledovaného období.  

To, že dle České televize si tato katastrofa zaslouží pozornost diváků, potvrzuje 

také procentuální vyjádření času věnovaného zprávám o události vzhledem k délce 

relace.44 V den výbuchu bylo explozi věnováno celých 39% času náležícímu tomuto dílu 

Událostí, následující den zabíraly reportáže týkající se výbuchu v centru Prahy 19%. 

Ještě třetí den sledovaného období plní zpráva o tomto neštěstí 10% času hlavní 

zpravodajské relace. Dva zbylé dny, v nichž se v Událostech nachází zprávy o explozi 

v Divadelní ulici,45 jsou jim vždy věnovány 4% času dané relace. Z výše uvedených 

informací lze vyvodit, že zajímavost a poutavost zpráv o výbuchu domu č. p. 5 

v Divadelní ulici a jeho následcích den ode dne klesala. Po třídenní odmlce46 přináší 

Česká televize v Událostech dne 6. 5. 2013 kratší shrnutí aktuální situace v okolí 

exploze.  

Důležitost informací o výbuchu v centru Prahy zdůrazňuje i označení zpráv 

týkajících se tohoto neštěstí ze dne, kdy k němu došlo a dne následujícího jako Zpráva 

dne.  

                                                 

44
Pozn.: Vypočítaná procenta byla ve všech případech zaokrouhlena na celočíselné hodnoty. 

45
Pozn.: Jedná se o 2. 5. 2013 a 6. 5. 2013 

46
Pozn.: V Událostech z 3. 5. 2013, 4. 5. 2013 a 5. 5. 2013 se žádné informace o analyzované katastrofě 

neobjevily. 
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Se střihem je v hlavní zpravodajské relaci České televize pracováno citlivě 

a vhodně. Ve valné většině případů je zpráva ze studia uvedena moderátorem či 

moderátorkou, jenž přiblíží, čeho se nadcházející reportáž nebo sled reportáží bude 

obecně týkat. Úvodní řeč moderátora je zařazena ve vysílání kvůli tomu, aby se divák 

v následném vývoji snáze orientoval, a také pro oddělení jednotlivých témat, jimž se 

relace určitý den věnuje.  

Ve všech dílech Událostí po promluvě ze studia následuje buďto živý vstup 

přímo na místo dění, nebo alespoň zpráva o aktuální situaci v zasažené oblasti. Pokud se 

jedná o živý vstup, který se objevuje v některých dílech opakovaně (nejen v úvodu 

zpráv o výbuchu, ale také v jejich průběhu), je spojení s reportérem povětšinou 

navázáno ze studia. Obrazovka je rozdělena na dvě části, přičemž vlevo vidíme 

reportéra živého vstupu a vpravo moderátora. Moderátor naváže kontakt s reportérem, 

poté se obraz přesouvá za reportérem do místa dění. Tento způsob je zvolen ze dvou 

důvodů. Potřeba navázání kontaktu divákům potvrzuje to, že se nejedná o předtočené 

video, při němž by ujištění o připravenosti reportéra nebyla na místě. Za druhé je 

dosaženo větší plynulosti zprávy, nežli kdyby po úvodních slovech moderátora 

následoval ostrý střih.  

Další reportáže na sebe již navazují bez zbytečných návratů střihem zpět do 

studia. Zpráva tím dostává spád, přispívá to k utváření celistvého příběhu. Po střihu 

následuje buď všeříkající detail,47 nebo grafický předěl, který napovídá, čeho se bude 

týkat další část zprávy.48 Poté navazuje reportáž, která je často okomentována, přičemž 

mluvčího v záběru nevidíme. Diváci tedy vidí situaci a současně slyší doplňující 

informace, což je přehlednější nežli nekomentované záběry. Ty se ve vysílání objevují 

také, ovšem zřídka. Jejich zařazení zastupuje prvek autenticity. Diváci díky nim 

nabývají pocitu, že vidí pravdivý obraz dění bezprostředně po explozi. Lepšímu 

pochopení celé situace napomáhají rovněž mapky a grafické simulace ukazující centrum 

a okolí výbuchu.  

Součástí zprávy jsou rozhovory s autoritami (např. primátor, premiér, velitel 

zásahu, ředitel nemocnice) i výpovědi svědků. Tito aktéři jsou zpovídáni téměř vždy 

v terénu, díky čemuž je dosaženo autenticity. Často jsou promluvy zařazeny doprostřed 

některé z reportáží, aby deklarovaly pravdivost tvrzení, jež zpráva obsahuje.  

                                                 

47
Pozn.: Např. Příloha 1 – 2. 5. 2013, detail na koště zametající střepy v posluchárně budovy Hollar. 

48
Pozn.: Např. Příloha 1 – 30. 4. 2013, grafické předěly „STATIKA“, „ZRANĚNÍ“, „ŠKODY“. 
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Kamera se mnohdy zaměřuje na detaily, které potvrzují skutečnost, že k neštěstí 

skutečně došlo. Záběry na vysklená okna a hromady suti zdůrazňují sílu výbuchu. 

Interiéry poničených budov plné vysypaného skla a opadané omítky ukazují, jak ničivá 

exploze byla. Pohledy z větší dálky naznačují velký rozsah škod způsobených 

nešťastnou událostí. Kamera se soustředí také na kolabující dopravu, což dokládá, že 

výbuch způsobil další komplikace. Lidé sdělující své postřehy týkající se katastrofy jsou 

zabíráni z těsné blízkosti nebo alespoň tak, aby jim bylo dobře vidět do tváře. Z vážných 

a smutných výrazů lze vyčíst, že situace je pro tyto osoby těžká, pro některé z nich 

dokonce kritická. Česká televize však neukazuje divákům pouze smutné momenty. 

Jedním z veselejších okamžiků, které mohou se svědky výbuchu prožít, je shledání 

dcery s matkou, jež byla při explozi v domě stojícím v blízkosti epicentra. Kamera 

zachytila objetí těchto žen, které symbolizuje radost a úlevu.49  

Hlavní zpravodajská relace České televize se prezentuje střízlivým vizuálním 

stylem. Dominantními barvami jsou modrá, červená a šedá. Červená je barvou 

agresivní, provokativní.50 Oproti tomu modrá je symbolem vody a chladu.51 Šedá je 

barvou spíše nevýraznou a vhodně doplňuje obě předchozí.  

Titulky jsou spíše menších rozměrů, nachází se ve spodní části obrazovky. 

Velkými bílými písmeny na červeném podkladě jsou psány události, jichž se bude týkat 

následující zpráva. Červené podbarvení je zvoleno k upoutání pozornosti na sdělení 

titulku. Podobným stylem, ale v opačném gardu barev, jsou vyvedena jména reportérů 

v terénu a osob poskytujících vyjádření k vzniklé situaci. U nich je pod jménem 

uvedena i jejich profese či společenské postavení, což dopomáhá k jejich identifikaci. 

Pokud se jedná o živý vstup, je ve spodní části obrazovky červeně titulek „ŽIVĚ“. 

Diváci si tak uvědomí, že sledují exkluzivní záběry v reálném čase. Pro označení témat 

dílčích vstupů je použito bíle podbarvené modré písmo titulků. Pokud Česká televize 

přebírá videozáznamy jiného média, zdroj je uveden v pravém horním rohu obrazovky 

ve formě černě podbarveného titulku. Tato podoba sdělení zbytečně neupoutává 

pohledy diváků, čehož chtěla Česká televize pravděpodobně dosáhnout. 

V relacích se vyskytují grafické prvky, které uvozují jednotlivé části zprávy 

a předesílají, čemu bude v nadcházejících chvílích věnován prostor. Zabírají vždy celou 

obrazovku, na níž se objevují vždy jen krátký čas. Poté následuje střih a přechod 

                                                 

49
viz Příloha 1 – 29. 4. 2013 

50
ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 197. ISBN 80-717-8832-5. 

51
ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 198. ISBN 80-717-8832-5. 
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k samotné reportáži. V Událostech mají tyto prvky více podob. Jedním z nich je titulek 

„VÝBUCH V CENTRU PRAHY“ napsaný červenými velkými písmeny na šedém či 

světle modrém podkladě. Červené písmo ze světlého pozadí vystupuje, budí pozornost 

a láká diváky ke sledování zprávy s uvedeným tématem. Další typ grafického prvku je 

využit k oddělení částí zprávy, které pohlížejí na katastrofu z odlišných úhlů. Jeho 

pozadí tvoří fotografie následků neštěstí, např. zničená Divadelní ulice plná suti, 

v popředí je pak na světle modrém obdélníku tmavě modrým písmem vyveden nápis, 

např. „STATIKA“, „ŠKODY“ nebo „ZRANĚNÍ“. Grafický prvek zde plní funkci 

předělu, proto je použita modrá barva, která působí klidnějším a méně agresivním 

dojmem nežli barva červená. 

 Studium je laděno do barev dominujících v titulcích a grafických předělech, 

tedy do červené, modré a šedé. V pozadí je umístěna velká obrazovka, na níž je možné 

sledovat záběry týkající se následující reportáže. Díky tomu, že jsou některé části studia 

podsvícené, působí prostor moderním dojmem. Zároveň na sebe tyto prvky příliš 

nestrhávají pozornost, takže se divák může věnovat moderátorovi a obsahu jeho sdělení.  

Se zvukem není v hlavní zpravodajské relaci České televize příliš manipulováno. 

Ve většině reportáží týkajících se exploze v centru Prahy je zvuk pouze utlumen kvůli 

tomu, že by přes ruch v ulicích nebylo slyšet komentář reportéra. Ponechány v původní 

hlasitosti jsou všechny zvuky provázející nekomentované autentické záběry,52 které jsou 

díky reálným zvukům a ruchům neobyčejně působivé.53 Diváci se mohou přesvědčit 

o tom, že výbuch kromě suti v ulicích provázel také velký hluk. Ve zprávách o výbuchu 

několikrát uslyšíme charakteristické houkání sirény sanitního vozu, což značí, že na 

místě zasahovali záchranáři. Řinčení skla při zametání v budově Hollar a praskání při 

odklízení sutin zase dokládá, že v oblasti zasažené katastrofou probíhají úklidové práce.  

Znělky a hudební podkreslení záběrů Česká televize ve zprávách o výbuchu 

domu č. p. 5 v Divadelní ulici nevyužívá. Štáb České televize pokládá zřejmě událost za 

tak vážnou, že by nebylo vhodné jí hudbou dodávat na dramatičnosti či naopak 

zlehčovat. 

Události ve sledovaném období uvádí vždy jeden moderátor či moderátorka. Ve 

dnech, v nichž se v relacích mluví o výbuchu v centru Prahy, provází pořadem jedenkrát 

                                                 

52
Pozn.: Např. nekomentované externí záběry, jejichž zdrojem je Infobiro.cz, použité v Událostech dne 

29. 4. 2014 (viz Příloha 1).   
53

KOŠČO, Ján. Žurnalistické žánry v televizi. 1. vydání. Brno: Novinář, 1984, s. 44. ISBN neuvedeno. 
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muž54, dvakrát mladá žena55 a dvakrát žena středního věku56. Ženy – moderátorky mají 

tedy ve studiu Událostí převahu, což neodpovídá teoriím o nerovnoměrném zastoupení 

žen jako informačních zdrojů v konečných obsazích zpráv57 a spojování žen ve 

zpravodajství s „lehčími“ tématy.58 Ke střídání moderátorů a moderátorek v Událostech 

dochází pravidelně, nemá souvislost se zprávami vysílanými v konkrétní den, takže 

z vyššího zastoupení žen nežli mužů při prezentaci katastrofy nelze vyvodit žádné další 

závěry. 

Informace z terénu přinášejí reportéři i reportérky. Zprávy jsou komentovány 

střídavě ženským a mužským hlasem, což udržuje pozornost diváků.   

Ženy a muži ve studiu i mimo něj jsou v hlavní zpravodajské relaci České 

televize vždy formálně oblečeni a slušně upraveni. Moderátoři i reportéři v terénu mají 

na sobě oblek s kravatou, moderátorky nosí kostýmek či pouzdrové šaty. Reportérky 

volí obvykle kombinaci společenských kalhot a košile nebo sáčka. Odívání moderátorů 

a reportérů je významnou součástí sebeprezentace média.59 Oblečení dotváří první 

dojem, přiděluje jeho nositeli určitý společenský status.60 Úkolem formálního oděvu 

moderátorů a redaktorů Událostí je nejen zdůraznit serióznost samotného televizního 

kanálu, ale též důležitost prezentovaných zpráv.61   

Moderátoři i redaktoři mluví spisovnou češtinou, což dodává zpravodajství na 

vážnosti. S citem pracují s paralingvistickými prostředky. Mluví povětšinou plynule, 

po důležitém spojení následuje krátká odmlka. Zvýšení hlasitosti znamená, že 

informace, které oznamuje mluvčí divákům, jsou mimořádně důležité. Stejně tak vyšší 

tón hlasu má za úkol připoutat pozornost k sdělované zprávě. Těmito prostředky 

moderátoři a reportéři České televize neplýtvají, tudíž každé jejich použití vzbudí 

očekávaný efekt. Moderátoři a reportéři mají po většinu času vážnou tvář, což značí, že 

situace v okolí neštěstí byla neveselá.62 Jejich gestikulace působí přirozeně, pohyby 

                                                 

54
Pozn.: Jakub Železný dne 30. 4. 2013 (viz Příloha 1) 

55
Pozn.: Aneta Savarová ve dnech 29. 4. 2013 a 2. 5. 2013 (viz Příloha 1) 

56
Pozn.: Marcela Augustová dne 1. 5. 2013 a Jolana Voldánová dne 6. 5. 2013 (viz Příloha 1) 

57
Pozn.: Nerovnoměrným zastoupením je myšleno menší výskyt žen jako informačních zdrojů 

v konečných obsazích zpráv než mužů.  
58

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání Praha: Portál, 2006, s. 95. ISBN 80-736-7096-8. 
59

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání. Praha: Portál, 2006, s. 99. ISBN 80-736-7096-8 
60

SMEJKAL, Vladimír a SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ, Hana. Lexikon společenského chování. 

5. zcela přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2011, s. 127. ISBN 978-80-247-3649-5. 
61

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání. Praha: Portál, 2006, s. 99. ISBN 80-736-7096-8. 
62

BOYD, Andrew. Příručka pro novináře: Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995, s. 147. ISBN neuvedeno. 
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rukama a obličejovými svaly používají moderátoři ve chvílích, kdy chtějí svá slova 

zdůraznit.63 

V hlavní zpravodajské relaci České televize se ke katastrofě vyjadřuje celá řada 

osob. Většina rozhovorů je natočena přímo v terénu, přičemž kamera se soustředí na 

obličej zpovídaných lidí, takže jsou dobře viditelné emoce v jejich tvářích. Promluvy 

jsou krátké a stručné, výstižně popisují realitu. Výpovědi významných politických 

autorit, např. premiéra nebo primátora hlavního města Prahy, působí uklidňujícím 

dojmem. Tvrzení, že se nejednalo o teroristický útok a v sutinách nikdo nezůstal,64 

značí, že událost není tak tragická, jak by se mohlo na první pohled zdát. Politici jsou 

formálně oblečeni, což potvrzuje jejich vysoký společenský status.  

V Událostech ve sledovaném období promlouvají také odborníci,65 kteří mají 

k tématu co říci. Jelikož se nejedná o osoby veřejně známé, jejich totožnost se diváci 

dozvídají z titulku v dolní části obrazovky. Jejich promluvy obsahují popis reality, 

většinou se jedná o potvrzení toho, co se diváci předtím dozvěděli z úst reportérů České 

televize. Dosvědčují tedy, že reportéři mluví pravdu.  

Významnou roli hrají ve zprávách o výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici 

rozhovory s členy zasahujících jednotek – policisty, hasiči a záchranáři. Ti vypovídají 

z terénu přímo v průběhu akce nebo bezprostředně po ní, což dokazuje jak jejich oděv 

(uniforma, případně reflexní vesta), tak doplňky (náhlavní svítilna na hlavě městského 

policisty).66 Líčí průběh zásahu tak, aby si ho bylo možné lépe představit. Sdělují 

důležitá fakta,67 která prokazují, že zásah byl opravdu náročný.  

Česká televize přináší vyjádření svědků výbuchu, kteří jsou příslušníky různých 

sociálních, etnických i národnostních skupin. Většina z nich uvádí, že slyšeli velkou 

ránu, mluví o tlakové vlně. Vyjadřují se také k uzavírce oblasti, což dokazuje, že lidem 

výrazně zkomplikovala plánované cesty. Někteří používají expresivní výrazy, mluví 

hovorovou češtinou a bohatě gestikulují rukama,68 což značí, že v nich událost 

zanechala silné dojmy. Šlo tedy pravděpodobně o mohutnou explozi.  

                                                 

63
Pozn.: Např. gestikulace Jakuba Železného doprovázející informace o ztrojnásobení odhadů škod ze dne 

30. 4. 2013 (viz Příloha 1). 
64

viz Příloha 1 – 29. 4. 2013 
65

Pozn.: Např. mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek, mluvčí pojišťovny GENERALI Petr Cívka, 

městský statik Petr Macháň (viz Příloha 1). 
66

viz Příloha 1 – 29. 4. 2013 
67

Pozn.: Šéf hasičského sboru např. říká, že pod troskami domu nikdo nezůstal (viz Příloha 1 – 29. 4. 

2013). 
68

Pozn.: Např. svědek z domu naproti tomu, v němž k výbuchu došlo (viz Příloha 1 – 30. 4. 2013).  
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Poškození potvrzují České televizi rozsah škod. Z jejich tváří lze vyčíst smutné 

smíření se s nastalou situací. Děkan Jakub Končelík říká, že se v okamžiku výbuchu 

mimořádně neučilo v největší posluchárně budovy Hollar.69 Tím připomíná, že počet 

zraněných mohl být vyšší. Je naznačeno, že šťastné okolnosti zmírnily rozsah škod.  

3.2 Sémiotická analýza hlavní zpravodajské relace soukromého 

televizního vysílání (FTV Prima) 

FTV Prima uveřejňuje zprávu o mnou analyzované katastrofě ve čtyřech 

hlavních zpravodajských relacích během osmidenního sledovaného období, tedy přesně 

v polovině odvysílaných dílů Zpráv. Jedná se o relace ze dne exploze, dvou po ní 

následujících dnů, a také o Zprávy z posledního dne sledovaného období. Lze tedy říci, 

že dle FTV Prima je výbuch domu v Divadelní ulici významnou událostí. 

Ve dni, kdy k neštěstí došlo, věnovala FTV Prima této události ve Zprávách 

mimořádný prostor. Výbuchu v centru Prahy patřilo 89% času hlavní zpravodajské 

relace. Následující den zabíraly zprávy o této katastrofě 24% času Zpráv, třetí den 

sledovaného období potom 7%. V poslední hlavní zpravodajské relaci, jenž spadá do 

sledovaného období, vyplnily informace o explozi rovněž 7% vysílacího času. Lze tedy 

vypozorovat, že zatímco v den výbuchu viděla FTV Prima událost jako mimořádně 

významnou a zajímavou, později se pozornost stanice obrátila  jiným tématům. 

Prvotním zájmem bylo pravděpodobně přinést nové, exkluzivní informace. Televizní 

stanice zřejmě nabyla dojmu, že by pozdější vývoj situace její diváky neoslovil. 

Zprávám o výbuchu v centru Prahy nebyl na kanálu FTV Prima přiřknut žádný 

titul, snad jen 29. 4. 2013 moderátoři upozorňovali diváky, že tohoto dne budou Zprávy 

věnované zejména této události.70 

V hlavní zpravodajské relaci FTV Prima plní střih důležitou roli, je s ním hodně 

pracováno. Záběry jsou za sebe vhodně seřazeny. Střihová skladba přispívá 

k dramatičnosti a gradaci napětí v reportážích. Jednotlivé reportáže věnující se explozi 

v centru Prahy jsou obvykle uvedeny moderátorskou dvojicí nebo jedním z jejích členů 

ze studia Zpráv, což usnadňuje divákům orientaci v dané relaci. Díky informacím 

sděleným před odvysíláním reportáže mají diváci přehled o tom, čeho se bude 

nadcházející část týkat. Zřídkakdy se děje, že se obraz do studia nevrací a po střihu 

                                                 

69
viz Příloha 1 – 2. 5. 2013 

70
viz Příloha 2 



18 

 

přímo navazuje další část zprávy o výbuchu domu č. p. 5. Následující reportáž obvykle 

rozvíjí předchozí nebo obsahuje rozhovor s doplňujícími informacemi,71 přímým 

napojením je tudíž dosáhnuto plynulejšího toku informací a větší dynamiky Zpráv.  

Před první reportáží týkající se analyzované události se v prvních dvou dnech po 

jejím uvedení ze studia na obrazovce objevuje koláž obsahující nápis „VÝBUCH 

V CENTRU PRAHY“.72 Tento prvek nejenže plní funkci přechodu ze studia k samotné 

zprávě, ale především upoutává pozornost.  

Významnou část Zpráv zabírají výpovědi svědků výbuchu, společenských 

a politických autorit a poškozených. Značí to, že se štáb FTV Prima snažil získat dojmy 

a informace z co nejvíce zdrojů. Výroky lidí, kteří se k události vyjadřují buďto přímo 

v ulicích Prahy, nebo v místě zaměstnání,73 často obsahují nové informace nebo 

zajímavé detaily. Ty zpřesňují stávající vnímání katastrofy. Zpovídáním aktérů v terénu 

je dosaženo autenticity. Výpovědi tázaných osob se v popisu nešťastné události z velké 

části shodují, čímž je potvrzena pravdivost sdělovaných informací.  

Rozhovory se střídají s předtočenými reportážemi a grafickými simulacemi. 

Poměrně často jsou využívány prostřihy. Děje se tudíž to, že je výpověď svědka 

výbuchu přerušena mapkou, na níž diváci vidí, kde se tato osoba v momentu exploze 

nacházela. Po nich se obraz vrací k zpovídanému člověku, který dokončuje svou 

výpověď.74 Tímto postupem se FTV Prima snaží ulehčit divákům vnímání situace. 

Vložené záběry názorně ukazují závažnost katastrofy, umocňují naléhavost samotné 

promluvy. 

Část zpráv týkajících se výbuchu domu č. p. 5 je tvořena nekomentovanými 

záběry, které jsou doprovázené dramatickou hudbou.75 Použitá hudba v průběhu 

videozáznamu graduje, což značí, že došlo k tragické události, při níž šlo doslova 

o život.    

                                                 

71
Pozn.: Např. ve Zprávách ze dne 29. 4. 2013 následuje po reportáži o kompletní uzavírce v blízkosti 

neštěstí a práci zasahujících složek výpověď Martina Vondráška, který mluví o plánovaném zajištění 

bezprostředního okolí domu č. p. 5 a obnovení dopravy (viz Příloha 2 – 29. 4. 2013). 
72

viz Příloha 2  
73

Pozn.: Např. velitel policejního opatření Karel Pommer či mluvčí pražské poskytují FTV Prima své 

vyjádření na policejní služebně (viz Příloha 2). 
74

Pozn.: Prostřihy mohou mít i komplikovanější formu, např. střídání fragmentu výpovědi redaktorky 

deníku Blesk, grafických simulací a mapek, záběrů do Divadelní ulice těsně po výbuchu a výpovědi kočí 

(viz Příloha 2 – 29. 4. 2013). 
75

viz Příloha 2 – 29. 4. 2013, 30. 4. 2013  
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Ve Zprávách FTV Prima se objevuje poměrně málo živých vstupů,76 což může 

vést k tomu, že se zprávy budou jevit méně bezprostřední. Pokud se ve vysílání živý 

vstup objevuje, navazují moderátoři kontakt s reportéry ze studia Zpráv. Při spojení je 

v hlavním záběru moderátorka nebo moderátor, záběr na reportéra je umístěn ve výřezu 

v levé horní části obrazovky. Následné navázání kontaktu stvrzuje to, že se skutečně 

jedná o živý vstup, nikoliv předtočené video. Tímto způsobem je též upozorněno na 

fakt, že FTV Prima přináší svým divákům aktuální informace.  

Kamera často cílí na požárníky, záchranáře a plynaře. Záběry na hasiče 

odklízející suť a trosky potvrzují, že výbuch způsobil obrovské škody. Z pohledu na 

záchranáře pečující o zraněné je patrné, že jejich ošetření si vyžádalo maximální 

nasazení. Komentovaný videozáznam zásahu plynařů v modrých uniformách prokazuje, 

že bylo nutné zabezpečit potrubí, aby nedošlo k dalším škodám. Kamera se věnuje také 

detailním záběrům. Ty divákům v některých případech prozrazují, kde se bude reportáž 

odehrávat.77 Detail zad policisty v černé uniformě se žlutým nápisem „POLICIE ČR“ 

značí, že na místě zasahovala Policie České republiky.78 U zpovídaných osob se kamera 

soustředí na jejich tváře, v nichž se zračí smutek. Je zřejmé, že je událost velmi zasáhla. 

Záběry z větší dálky zobrazují dům, ve kterém  ke katastrofě došlo, zajištěný vzpěrami, 

ulice zasypané sutí a uzavřenou křižovatku u Národního divadla. Dokazují, že výbuch 

způsobil rozsáhlé škody.  

Na vizuálním stylu hlavní zpravodajské relace FTV Prima je vidět, že stanice 

chce jít s dobou. Dominantní barvou je tyrkysová, která nepatří mezi základní barvy. 

V poslední době se však dostává do módy a je také dostatečně výrazná. Za rozhodnutím 

FTV Prima zvolit jako hlavní barvu tyrkysovou však může stát i snaha odlišit se od 

konkurenčních televizních stanic, které se povětšinou drží klasické kombinace modré 

a červené. Studium je tvořené pozadím a bílým pultíkem, za nímž stojí moderátor 

a moderátorka. Zeměkoule v levé polovině pozadí studia značí, že FTV Prima přináší 

úplné a autentické zprávy z celého světa.79 Za moderátorskou dvojicí napravo lze vidět 

                                                 

76
Pozn.: Ve Zprávách ve sledovaném období se tématu výbuchu v centru Prahy týkají celkem tři živé 

vstupy (viz Příloha 2). 
77

Pozn.: Např. detailní záběr nápisu „FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE“ divákům říká, že jim 

budou poskytnuty informace týkající se této nemocnice (viz Příloha 2 – 29. 4. 2013). 
78

viz Příloha 2 – 29. 4. 2013   
79

BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vydání - dotisk. Brno: Barrister, 2003, s. 76. 

ISBN 80-859-4767-6. 
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jejich kolegy sedící u počítačů, kteří pravděpodobně vytváří výslednou podobu Zpráv. 

To značí, že Zprávy FTV Prima přináší aktuální informace. 

Titulky se nachází v levé spodní části obrazovky. Na tyrkysovém pokladě je 

bílým písmem napsáno jméno člověka, který neštěstí komentuje. Titulek prozrazuje také 

povolání zpovídané osoby, takže ji diváci, kteří nevědí, o koho se jedná, snáze 

identifikují. Zjistí tak, zda se k události vyjadřuje svědek či odborník na danou oblast. 

Na konci každé reportáže je v dolní části obrazovky ve světle tyrkysovém pruhu 

uvedeno jméno kameramana, což dokazuje, že si FTV Prima těchto pracovníků 

zpravodajského týmu cení.  

V prvních dvou hlavních zpravodajských relacích sledovaného období uvozuje 

reportáže věnované katastrofě grafický prvek doprovázený znělkou. Jeho levá část je 

tvořená koláží skládající se z fotografií obličeje zraněné dívky a žlutého sanitního vozu, 

pravou stranu zabírá velký bílý nápis „VÝBUCH V CENTRU PRAHY“ umístěný na 

černém podkladě. Bílá je protikladem černé,80 takže nápis působí výrazně. Po doznění 

znělky se prvek rozpadne na střepy, což má připomínat sklo, kterým byla zasypaná 

Divadelní ulice i její okolí.  

Zvuky v nekomentovaných videozáznamech jsou ponechány v původním znění, 

což zvyšuje jejich působivost. Spojením zvukové složky s příslušnou složkou 

obrazovou vzniká opticko-akustický záběr.81 Tím je potvrzena realističnost záznamu. 

V komentovaných částech vysílání a při rozhovorech jsou ruchy utlumeny, aby byl 

zřetelně slyšet hlas reportéra. Před začátkem jeho promluvy nebo při odmlkách je 

zachována původní hlasitost zvuků a ruchů. Je zřejmé, že výbuch v centru Prahy 

a následné úklidové práce způsobily hluk. Houkání sirény sanitního vozu značí, že 

neštěstí si vyžádala zásah záchranářů.82 Ve Zprávách je využita též hudba, která 

podtrhuje dramatičnost a naléhavost události.83 K zdůraznění vyznění grafického prvku 

je do relace zařazena znělka.84 

Zprávy FTV Prima uvádí moderátorská dvojice složená z muže a ženy,85 což 

koresponduje se současnými trendy.86 Moderátoři jsou formálně oblečeni, což je 

                                                 

80
ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 198. ISBN 80-717-8832-5. 

81
KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a televizi. 2. vydání. Praha: AMU, 2002, s. 160. ISBN 80-

7331-896-2. 
82

viz Příloha 2 – 29. 4. 2013 
83

viz Příloha 2 – 29. 4. 2013, 30. 4. 2013 
84

viz Příloha 2 
85

Pozn.: Ve sledovaném období se jedná konkrétně o Romana Fojtu a Sandru Parmovou. 
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atributem serióznosti. Značí to také, že televizní stanice prezentuje důležité události.87 

Moderátoři se průběhu své řeči dívají do objektivu kamery, což vytváří iluzi očního 

kontaktu s publikem.88 Když předávají slovo jeden druhému, krátce na sebe navzájem 

pohlédnou, aby zdůraznili, že se v podávání informací střídají. Mluví spisovnou 

češtinou, což dotváří image důvěryhodné televizní stanice. Používají expresivní 

výrazy,89 čímž chtějí zdůraznit, že je neštěstí hodno velké pozornosti. Moderátoři pracují 

také s paralingvistickými prostředky. Melodií i hlasitostí promluvy zdůrazňují pasáže, 

které považují za významné. Zprávy o výbuchu v centru Prahy uvádějí moderátoři 

FTV Prima s vážnou tváří, což naznačuje, že situace v okolí Divadelní ulice po 

katastrofě byla neutěšená. Moderátoři podtrhují svá slova vhodnou mimikou, s gesty 

neplýtvají.  

Zprávy týkající se exploze domu č. p. 5 v Divadelní ulici přinášejí ve hlavní 

zpravodajské relaci FTV Prima jak reportéři, tak reportérky. Reportéři - muži v terénu 

mají na sobě černou sportovní bundu s oranžovým logem „Prima news“, díky níž je 

diváci snáze odliší od kolemjdoucích. Civilní oděv je u nich preferován z důvodu 

těžkých podmínek v okolí výbuchu, kde by formálnější oblečení působilo nepatřičně. 

Reportérky FTV Prima charakteristické černé bundy nenosí, jsou oblečeny vždy úměrně 

situaci a prostředí.90 Reportéři i reportérky často stojí před poničeným objektem 

a názorně ukazují, jaké škody výbuch napáchal.91 Ze záběrů je tedy patrné, že mluví 

pravdu.  

Reportéři i reportérky se vyjadřují spisovně. Jejich řeč je rychlá a dynamická, 

což působí bezprostředním dojmem. Ve svých promluvách dávají důraz na šokující či 

nové informace, čímž naznačují jejich důležitost.92 Účinky projevu jsou podpořeny také 

jemnou gestikulací rukama a obličejovými svaly. 

                                                                                                                                               

86
BOYD, Andrew. Příručka pro novináře: Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995, s. 127. ISBN neuvedeno. 
87

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání. Praha: Portál, 2006, s. 99. ISBN 80-736-7096-8. 
88

JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vydání. Praha: Portál, 2009, s. 39. ISBN 978-

807-3674-663. 
89

Pozn.: Exploze je např. ve Zprávách dne 29. 4. 2013 označena jako „obrovský výbuch, který otřásl 

centrem Prahy“ (viz Příloha 2 – 29. 4. 2013).  
90

Pozn.: Např. reportérka stojící před Národním divadlem je oblečena elegantně, což je vzhledem k jeho 

důležitosti adekvátní (viz Příloha 2 – 29. 4. 2013).  
91

Pozn.: Např. ve Zprávách z 29. 4. 2013 stojí reportér před domem s okny bez skel a sděluje divákům, že 

vysklení okenic způsobila tlaková vlna.  
92

Pozn.: Např. ve Zprávách 29. 4. 2013 reportér diváky informuje, že hromadění plynu dokazuje „ta 

obrovská rána, ta síla výbuchu“.  Na toto spojení ve své promluvě dává důraz (viz Příloha 2 – 29. 4. 

2013).  



22 

 

Jak již bylo zmíněno výše, rozhovory a výpovědi tvoří podstatnou část Zpráv. 

V rozhovorech se svědky je vidět, že různí lidé prožívali katastrofu rozdílně. Jedna 

žena, kočí, se při své výpovědi dokonce rozpláče, což ukazuje, jak moc jí exploze 

šokovala. Naopak jiná svědkyně, studentka žurnalistiky, vcelku klidně popisuje průběh 

události. V závěru řeči podotýká, že osobní věci a cennosti musela zanechat v budově 

Hollar, čímž upozorňuje na skutečnost, že situace byla mimořádně nebezpečná.93 Tím, 

že FTV Prima zprostředkovává divákům takto různorodá vyjádření, která umožňují 

pohlédnout na událost očima více lidí, se pokouší zamezit zkreslení reality, tzv. 

„předpojatosti“.94 

Ve Zprávách FTV Prima se objevují také rozhovory s významnými osobnostmi 

a odborníky v určité oblasti.95 Ti podávají informace o příčině výbuchu, stavu zraněných 

nebo pokračujících prácích v okolí katastrofy. Jejich výpovědi působí povětšinou 

uklidňujícím dojmem. Z jejich slov je patrné, že situace v blízkosti domu č. p. 5 

v Divadelní ulici je pod kontrolou. Odklízecí práce dle tázaných probíhaly po celé 

sledované období, což potvrzují záběry ze zasažené části Prahy.   

3.3 Sémiotická analýza hlavní zpravodajské relace soukromého 

televizního vysílání (TV Nova) 

Zprávy o výbuchu v centru Prahy byly zařazeny do prvních pěti dílů Televizních 

novin ve sledovaném období. Jelikož se informace o mnou analyzované katastrofě 

vyskytují ve více než polovině zpravodajských relací, lze usoudit, že dle TV Nova je 

tato událost významná.  

Nejvíce prostoru ve vysílání je katastrofě věnováno ve dni, kdy k výbuchu došlo. 

Zpráva zaplňuje 50% času věnovaného hlavní zpravodajské relaci. Následující den 

zabírá zpráva týkající se výbuchu v Divadelní ulici 24% doby Televizních novin, třetí 

den sledovaného období 7%. Čtvrtý den sledovaného období věnuje TV Nova události 

5% času relace, pátý den již pouze 4%. Další dny sledovaného období se již 

zpravodajský pořad explozí nezabýval. Z toho lze usoudit, že pro TV Nova byl výbuch 

domu č. p. 5 v Divadelní ulici nejzajímavější ve dni, kdy se udál. Postupem času zájem 

                                                 

93
viz Příloha 2 – 29 4. 2013 

94
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1. vydání. Praha: Portál, 1999, s. 287. ISBN 

80-7178-200-9. 
95

Pozn.: Jedná se např. o primátora Bohuslava Svobodu, mluvčí Fakultní nemocnice Motol Pavlínu 

Dankovou, městského statika Petra Macháně či ředitele pražských záchranářů Zdeňka Schwarze 

(viz Příloha 2). 
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opadal. Zřejmě se tak dělo proto, že na počátku byl stav v centru Prahy nový a šokující, 

takže se dal předpokládat zájem diváků TV Nova o exkluzivní informace přímo z místa 

dění. V pozdějších dnech již situace na místě negradovala, naopak se pozvolna vracela 

k normálu, takže ani zprávy z okolí nepřinášely mnoho nového. Šestý den sledovaného 

období by se dění v blízkosti domu č. p. 5 v Divadelní ulici pravděpodobně příliš 

nelišilo od stavu předchozího dne, tudíž se TV Nova rozhodla, že tématu v Televizních 

novinách nebude věnovat prostor. 

Zprávě o výbuchu v centru Prahy není přisouzen v Televizních novinách žádný 

titul. Domnívám se, že první dva dny sledovaného období byly zprávy zařazeny vždy na 

úvod relace, což bohužel nemohu s jistotou určit.96 Kdyby tomu tak bylo, zdůraznilo by 

to fakt, že se dle TV Nova jednalo o podstatnou událost.  

Reportáže týkající se výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici na za sebe 

navazují, střihová skladba tedy plní svůj účel. Nadcházející zpráva je uvedena buďto 

moderátorem či moderátorkou ze studia Událostí, nebo reportérem či reportérkou 

z terénu. Je tím usnadněna orientace v následující reportáži. Pokud diváky s dalším 

děním seznamují reportéři, děje se tak kvůli tomu, aby zpravodajství neztrácelo 

dynamiku. Během promluvy moderátorů a mezi jednotlivými reportážemi je opakovaně 

zařazován stejný grafický prvek (popsán níže), který má za úkol upozornit na zprávy 

týkající se katastrofy. 

Do Televizních novin je zařazeno velké množství živých vstupů, což značí, že 

stanice přináší divákům aktuální informace.97 Samotnému vstupu vždy předchází 

zkontaktování reportérů v místě dění. To potvrzuje, že se skutečně jedná o živé vysílání, 

nikoliv předtočené video. Na modrém pozadí s motivem zeměkoule se vždy objeví dva 

výřezy. V levém se nachází osoba navazující spojení, v pravém pak reportér v terénu. 

Po spojení se záběr přesouvá do terénu. Živé vstupy obsahují rozhovory s odborníky či 

významnými osobnostmi, kteří z terénu informují diváky o průběhu zásahu nebo 

stvrzují předchozí sdělení moderátorů či reportérů TV Nova.98 Díky výpovědím těchto 

osob v živém vysílání se diváci cítí být přímo u zdroje dění.  

                                                 

96
Pozn.: Společností CET21 mi byly poskytnuty ke studijním účelům pouze vystřihnuté pasáže z dílů 

Televizních novin ve sledovaném období, které pojednávají o výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici. 

Nelze tedy jasně určit, zda byla pasáž zařazena na začátek či na konec relace. 
97

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání. Praha: Portál, 2006, s. 182. ISBN 80-736-7096-8. 
98

Pozn.: Rozhovor v rámci živého vstupu poskytují např. šéf pohotovostní vojenské jednotky Michal 

Bíbal nebo velitel zásahu Jan Havrda (viz Příloha 3). 
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Komentované reportáže také ve velké míře zahrnují rozhovory se svědky, 

poškozenými, významnými osobnostmi společenského i politického spektra a členy 

integrovaných složek. Odpovědi těchto osob potvrzují slova reportéra komentujícího 

zprávu,99 což deklaruje, že TV Nova přináší divákům pravdivé informace. V některých 

případech se jedná také o sdělení osobních pocitů zpovídaných,100 což dokládá, že 

výpovědi byly poskytnuty spontánně a událost zanechala v dotyčných silný dojem. 

Rozhovory jsou povětšinou natáčeny v terénu, což působí autenticky.  

V relacích se objevují rovněž sestříhané nekomentované záběry. V nich se 

kamera soustředí zejména na detaily. Působivý je například záběr na ciferník hodin, jež 

se v čase 9:55 otřese. To značí, že k výbuchu došlo před desátou hodinou ranní. Krví 

potřísněná tvář mladé ženy dokazuje, že při neštěstí došlo ke zraněním. Záběry na 

uniformované policisty a hasiče dokazují, že se jednalo o vážnou událost, která si 

vyžádala jejich zásah. Detailní záběr na sklo vysypané z okenních tabulek dokládá, že 

výbuch byl tak silný, že způsobil vysklení okenic v přilehlých domech.101  

V hlavní zpravodajské relaci TV Nova jsou vhodně užity tradiční barvy, které 

upoutají zrak diváka a naznačí mu, na co se má soustředit. Prim hraje červená barva, 

která je barvou výraznou a agresivní.102 Kontrastuje s druhou využitou barvou, bílou, jež 

je naopak symbolem čistoty. V grafických prvcích se spolu s bílou objevuje její 

protiklad černá, barva smutku a podsvětí, a modrá, která je barvou chladu.103 

Titulky odhalující totožnost reportérů a zpovídaných osob zcela chybí, což může 

značit, že pro TV Nova je stejně důležitý „hlas lidu“ jako názor autorit. Zároveň to však 

způsobuje zmatení diváků, jelikož ne všichni z nich dané osobnosti znají. Nemusí si 

tudíž uvědomit, jak významný jedinec k nim prostřednictvím obrazovky promlouvá. 

Pouze u převzatých fragmentů vysílání jsou titulky zachovány.104 

Grafické prvky jsou významnou součástí Televizních novin. TV Nova k uvedení 

zpráv o výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici používá vždy stejný grafický prvek, jenž 

jasně říká, jaké události bude následně v Televizních novinách věnovat prostor. Prvek je 

                                                 

99
Pozn.: Např. v Událostech dne 29. 4. 2013 sděluje reportér divákům, že Divadelní ulice vypadá jako po 

náletu. Následně svědek výbuchu říká: „Takhle si představuju válku.“ (viz Příloha 3 – 29. 4. 2013) 
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Pozn.: Např. v Událostech dne 2. 5. 2013 kolemjdoucí oceňují práci hasičů odklízejících nepořádek 

z Divadelní ulice (viz Příloha 3 – 2. 5. 2013). 
101

viz Příloha 3 – 29. 4. 2013 
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ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 197. ISBN 80-717-8832-5. 
103

ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ. Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 198. ISBN 80-717-8832-5. 
104

Pozn.: Např. převzaté vysílání CNN logicky obsahuje i pro CNN typické titulky (viz Příloha 3 – 29. 4. 

2013) 
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tvořen fotografií domu č. p. 5, přes kterou se za výrazného zvukového upozornění 

přeženou plameny. Uprostřed se na červeném obdélníku objevuje bílým písmem psaný 

nápis „VÝBUCH V CENTRU PRAHY“.105 Dům v plamenech symbolizuje explozi, 

nápis tituluje zprávu. Díky opakování se prvek dostává do povědomí diváků, takže 

později již nemusí ani číst text a vědí, čeho se budou další zprávy týkat.  

Pro zvýraznění klíčových bodů v nekomentované části vysílání je použit jiný 

grafický prvek. Velkým písmem je na černém podkladě napsáno heslo, ve výřezu 

probíhají záběry s ním související.106 Slova svědků v nekomentovaných záběrech 

a klíčové výroky autorit jsou napsané bílým písmem na šedém podkladě.107 Oba tyto 

prvky posilují účinek, který vyvolávají nekomentované záběry.  

Prvku uvozující reportáž věnovanou určitému místu či budově108 dominuje bílý 

nápis na červeném obdélníku s označením místa. Pozadí tvoří modře podbarvená silueta 

dané budovy.109 Obdobně je upoutána pozornost také na reportáže věnující se podobným 

výbuchům v minulosti. Do červeného obdélníku je bíle vepsána doba, místo události 

a počet obětí.110 Stejný typ grafického prvku je užit pro představení možných příčin 

katastrofy.111 Tyto grafické prvky jsou do vysílání zařazovány buďto k uvedení zprávy 

a upozornění na ní, nebo pro oddělení jednotlivých částí od sebe. 

Studium Televizních novin je vyvedeno v červenobílé kombinaci. Díky převaze 

bílé barvy působí prostor čistě, linie pultíku je vhodně zdůrazněna červeně 

podsvícenými liniemi, což působí moderně. Za zády moderátorů probíhají na digitální 

obrazovce záběry související s uváděnou událostí, které vhodně doplňují slova 

moderátorské dvojice. 

Zvuk hraje v hlavní zpravodajské relaci TV Nova důležitou roli. Grafické prvky 

jsou obvykle podkresleny tónem, čímž je jejich zesíleno jejich vyznění. Nekomentované 

záběry doprovází dramatická hudba, která postupně graduje a vytváří tím napětí. Prostor 

dostávají i autentické zvuky a ruchy, což záběry činí působivými.112 V reportážích se 

opakovaně objevuje houkání sirény sanitního vozu. To dokazuje, že na místě zasahovali 

                                                 

105
viz Příloha 3 

106
viz Příloha 3 – 29. 4. 2013 

107
viz Příloha 3 – 29. 4. 2013 a 30. 4. 2013 

108
Pozn.: Jedná se např. o kavárnu Slavia či Národní divadlo. 

109
viz Příloha 3 

110
viz Příloha 3 – 29. 4. 2013 

111
viz Příloha 3 – 30. 4. 2013 

112
KOŠČO, Ján. Žurnalistické žánry v televizi. 1. vydání. Brno: Novinář, 1984, s. 44. ISBN neuvedeno. 
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záchranáři.113 TV Nova zprostředkovala divákům rovněž telefonát svědkyně výbuchu 

v centru Prahy na tísňovou linku, který dokazuje, že exploze přiváděla lidi k zoufalství. 

Záznam hovoru je prokládán hudbou, která umocňuje vážnost katastrofické události.114 

V komentovaných reportážích jsou zvuky a ruchy utlumeny, aby byla slyšet slova 

reportéra či reportérky. 

Televizní noviny ve sledovaném období uvádí povětšinou dvojice složená 

z muže a ženy, což koresponduje se současným trendem.115 Výjimkou je pouze den 

1. 5. 2013, kdy Televizními novinami provází pouze žena, Markéta Fialová.116 Jeden 

člen moderátorského týmu je jiné než bílé rasy,
117

 což napovídá, že ve zpravodajství 

TV Nova bude na příslušníky minoritních etnických skupin nahlíženo stejně jako na 

členy etnika ve společnosti převládajícího.118 Moderátorská dvojice sedí za pultíkem. 

Přednášené zprávy díky tomu působí seriózně. Dojem důvěryhodnosti média podporuje 

to, že moderátoři jsou vždy slušně oblečeni a upraveni.119 Muži mají na sobě oblek bez 

kravaty a košili, ženy volí nejčastěji šaty.120   

Moderátoři se při uvádění reportáží týkajících se analyzované katastrofy střídají 

v mluvení, což pomáhá udržet pozornost diváků. Mluví spisovnou češtinou a užívají 

výrazy a slovní spojení známé pro většinu české populace, díky čemuž jsou sdělované 

informace srozumitelné širokému spektru diváků. Ve své řeči upozorňují na to, že 

TV Nova dorazila na místo bezprostředně po katastrofě.121 Naznačují tím, že záběry, 

které mají možnost diváci hlavní zpravodajské relace této televizní stanice vidět, jsou 

autentické a exkluzivní. Moderátoři pracují také s melodií a sílou hlasu. Zvýšení 

hlasitosti či vyšší tón signalizuje, že je prezentované sdělení důležité. Promluvy jsou 

podpořeny neverbálními komunikačními prostředky. Moderátoři mají po většinu času 

                                                 

113
viz Příloha 3 – 29. 4. 2013 

114
viz Příloha 3 – 30. 4. 2013 

115
BOYD, Andrew. Příručka pro novináře: Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995, s. 127. ISBN neuvedeno. 
116

Pozn.: K tomuto kroku se TV Nova uchýlila po vypuknutí kauzy okolo bývalého pracovního partnera 

Markéty Fialové, Karla Voříška. Karel Voříšek byl nařčen ze spolupráce s StB. Z tohoto důvodu byl 

nejprve stažen z obrazovky, později s ním byl po dohodě ukončen pracovní poměr. Vedení TV Nova poté 

vidělo jako nejlepší řešení nechat prozatím Markétu Fialovou moderovat hlavní zpravodajskou relaci 

samostatně.  
117

Pozn.: Je tím myšlen černoch Rey Koranteng, pracovní partner Lucie Borhyové (viz Příloha 3). 
118

Srov. TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání. Praha: Portál, 2006, s. 97-98. ISBN 80-736-

7096-8. 
119

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání. Praha: Portál, 2006, s. 99. ISBN 80-736-7096-8. 
120

viz Příloha 3 
121

viz Příloha 3 – 29. 4. 2013 
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vážný výraz ve tvářích, což dokazuje, že prezentovaná událost byla neutěšená.122 Bohatá 

gestikulace rukama násobí účinek slov.123  

V TV Nova výbuch domu č. p. 5 v Divadelní ulici monitoruje konstantní tým 

reportérů, zahrnující ženy i muže. Lze tedy usoudit, že členové tohoto týmu budou lépe 

obeznámeni s vývojem situace, než by byli reportéři věnující se neštěstí pouze 

jednorázově. Reportéři a reportérky v terénu jsou většinou civilně oblečeni, což je 

v souladu s těžkými podmínkami v okolí výbuchu, kde by formální oblečení působilo 

nevhodně. Výjimku tvoří pouze moderátorská dvojice stojící přímo v Divadelní ulici, 

u níž formální oděv zdůrazňuje závažnost prezentované události.124 Výraz tváře členů 

reportérského týmu odhaluje, že situace na místě byla kritická. Reportéři mluví 

spisovně, ale neváhají použít expresivní výrazy a přirovnání, z nichž je patrné, že 

výbuch napáchal velké škody.125 Práce s tónem a melodií hlasu pomáhá v prvních dnech 

sledovaného období navodit dramatičnost, později působí naopak uklidňujícím dojmem.  

Zprávy o explozi v centru Prahy jsou v TV Nova prokládány rozhovory s řadou 

osob, jsou většinou uskutečňovány přímo v terénu. Díky tomu jejich vyjádření působí 

aktuálně a bezprostředně. Kamera se u zpovídaných zaměřuje na horní polovinu těla, 

takže lze dobře rozeznat emoce zračící se v jejich tvářích. Kvůli absenci titulků je daná 

osoba vždy představena reportérem. V některých případech je divákům sděleno, že se 

jedná o exkluzivního hosta, čímž je naznačeno, že by jeho promluvě měli věnovat 

mimořádnou pozornost.126 

Významnou roli v zpravodajské relaci hrají rozhovory s policisty, záchranáři 

a požárníky. Ti mají na sobě výjezdové uniformy, což dokazuje, že na místě skutečně 

zasahovali. Jejich popis průběhu akce po výbuchu je prokládán záběry TV Nova, které 

dokládají, že jejich výpovědi jsou založené na pravdě.  

K následkům neštěstí se vyjadřují také odborníci v daném odvětví a političtí 

předáci. Primář Chirurgické kliniky Thomayerovy nemocnice Pavel Bergmann říká, že 

i přes aktivaci traumaplánu nejsou zranění v ohrožení života.127 Jeho výpověď působí 

                                                 

122
BOYD, Andrew. Příručka pro novináře: Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995, s. 147. ISBN neuvedeno. 
123

viz Příloha 3 – 29. 4. 2013 
124

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání. Praha: Portál, 2006, s. 99. ISBN 80-736-7096-8. 
125

Pozn.: Reportér např. v Televizních novinách dne 29. 4. 2013 říká, že Divadelní ulice vypadá jako po 

náletu. 
126

Pozn.: Takto je představen např. šéf pohotovostní motorizované jednotky Michal Bíbal (viz Příloha 3 – 

29. 4. 2013). 
127

viz Příloha 3 – 29. 4. 2013 
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uklidňujícím dojmem. Zástupce pojišťovny potvrzuje, že škody budou vysoké.128 

Výpověď primátora Bohuslava Svobody přináší zprávu o možnosti poškozených 

zažádat si o finanční pomoc od Rady hlavního města Prahy.129 Je tedy zřejmé, že 

pražským radním nejsou osudy lidí zasažených katastrofou lhostejné. 

Z rozhovorů se svědky výbuchu je zřejmé, že je událost významně zasáhla. 

Jeden muž situaci po explozi dokonce přirovnává k válce.130 Z výpovědí paní Marie, 

obyvatelky bytu v okolí výbuchu, a pana Hasiba, majitele dvou restaurací v blízkosti 

Divadelní ulice, je patrné, že katastrofa poškodila jak soukromé osoby, tak 

podnikatele.131 Stížnosti obyvatel domu v Bartolomějské ulici, kterým kvůli poruše 

plynového kotle netekla teplá voda, ukazují, že výbuch domu č. p. 5 v Divadelní ulici 

měl rozličné důsledky.132                                                                                                                                                                                                                           

3.4 Sémiotická analýza hlavní zpravodajské relace soukromého 

televizního vysílání (TV Barrandov) 

Mnou analyzované katastrofě je věnován prostor ve třech dílech Hlavních zpráv 

ze sedmidenního sledovaného období.133 Konkrétně se jedná o Hlavní zprávy ze dne 

výbuchu, dne následujícího, a také relaci z 5. 5. 2013. Z toho lze usuzovat, že se dle 

TV Barrandov jedná o středně významnou událost. 

V den exploze je zprávě o ní věnováno 19% času Hlavních zpráv, den 

následující pak informace o katastrofě zabírají 10% zpravodajské relace. Předposlední 

den sledovaného období pak TV Barrandov zprávám o neštěstí věnuje pouhá 4% času 

relace. To naznačuje fakt, že TV Barrandov chtěla především informovat o neštěstí 

bezprostředně po tom, co k němu došlo, aby měli diváci Hlavních zpráv přehled 

o aktuální situaci. Ještě druhý den sdělila televizní stanice prostřednictvím zpravodajské 

relace divákům, jak se stav vyvíjí, poté již dění v okolí exploze pokládala za 

nezajímavé. Na místo katastrofy se TV Barrandov vrací 5. 5. 2013, kde však v Hlavních 

                                                 

128
viz Příloha 3 – 30. 4. 2013 

129
viz Příloha 3 – 2. 5. 2013 

130
viz Příloha 3 – 29. 4. 2013 

131
viz Příloha 3 – 1. 5. 2013 

132
viz Příloha 3 – 3. 5. 2013 

133
Pozn.: Je možné, že je explozi v centru Prahy věnován čas i v Hlavních zprávách dne 6. 5. 2013. 

Videozáznam z tohoto dílu Hlavních zpráv však není v internetovém archivu TV Barrandov a dle 

vyjádření Daniely Zamrazilové Poupové z oddělení PR a marketingu
 
neexistuje možnost tuto 

zpravodajskou relaci shlédnout jiným způsobem.   
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zprávách uveřejňuje pouze jakousi zajímavost a výpověď exministra Pavla Dobeše.134 

Z toho lze vyvodit, že dle TV Barrandov výbuch domu č. p. 5 není příliš závažným 

tématem. 

Zprávy o explozi v centru Prahy nejsou v Hlavních zprávám opatřeny žádným 

titulem. První den sledovaného období je informace o výbuchu v domě č. p. 5 

v Divadelní ulici zařazena na úvod relace, což ukazuje její důležitost. Následující den se 

zpráva o katastrofě nachází v první třetině zpravodajské relace, což říká, že se jedná 

o poměrně významné sdělení. Jelikož ale další zmínku o analyzované katastrofě 

nalézáme až v druhé polovině Hlavních zpráv z 5. 5. 2013, můžeme tvrdit, že dle 

TV Barrandov je výbuch v centru Prahy průměrně zajímavou událostí.  

V hlavní zpravodajské relaci TV Barrandov je vhodně pracováno se střihem. 

Zprávy týkající se exploze domu č. p. 5 v Divadelní ulici jsou uvedeny moderátorem, 

který divákům prozrazuje, čeho se nadcházející reportáže budou týkat. To posléze 

usnadňuje orientaci a odděluje analyzované téma od tématu předchozího. 

Po promluvě moderátora následuje živý vstup nebo reportáž obsahující nové 

poznatky, což ukazuje, že TV Barrandov přináší aktuální informace. Živému vstupu 

předchází navázání kontaktu s reportérkou v terénu. Na šedém pozadí se objevují dva 

nestejně velké výřezy. V menším čtverci v levé části obrazovky vidíme moderátora, ve 

větším výřezu napravo reportérku. Moderátor pokládá reportérce otázku, po jejím 

zodpovězení se již obraz přesouvá do terénu. Díky této formě navázání spojení je 

přechod ze studia na místo živého vstupu plynulejší a přirozenější, nežli pokud by 

následoval po uvedení zprávy ostrý střih. Potřeba zkontaktování rovněž dokazuje, že se 

jedná skutečně o živé vysílání, nikoliv o předtočené video. 

Vzhledem ke kratší stopáži Hlavních zpráv135 musí být informace stručné 

a zhuštěné, proto na sebe následující reportáže navazují ostrým střihem. To rozhodně 

není na škodu, zpravodajství díky přímým přechodům neztrácí dynamiku. Sdělení 

podávaná divákům z úst moderátorů či reportérek jsou doplněna a upřesněna svědky 

a autoritami, kteří v rámci reportáží promlouvají. Z toho lze usoudit, že se televizní 

stanice snaží poskytovat divákům pravdivé a přesné informace. V relacích se, zřejmě 

z časových důvodů, nevyskytují nekomentované záběry. 

                                                 

134
viz Příloha 4 

135
Pozn.: Hlavní zprávy TV Barrandov mají stopáž dvacet minut, zatímco hlavní zpravodajské relace 

ostatních analyzovaných stanic jsou významně delší (viz Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4). 
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Kamera se v rozhovorech soustředí na horní polovinu těl zpovídaných osob, 

z jejich tváří lze tudíž dobře vyčíst emoce. V prostřizích se objevují jak detaily, tak 

pohledy z větší dálky. Na záběrech z terénu vidí diváci ulice a interiéry plné prachu 

a suti, což dokazuje, že výbuch způsobil velký nepořádek a škody.136 Pohled na 

křižovatku u Národního divadla, kde policisté řídí dopravu a lidé čekají na své spoje, 

dokládá, že okolí domu č. p. 5 v Divadelní ulici bylo načas uzavřeno.137 Kamera se 

zaměřuje též na hasičské a záchranářské vozy, které potvrzují skutečnost, že na místě 

zasahovali požárníci a záchranáři.138  

Hlavní zprávy TV Barrandov se vyznačují umírněným vizuálním stylem. Pozadí 

studia i některých grafických prvků je tvořeno neutrální šedou barvou, která nepůsobí 

rušivě.139 Díky ní se diváci mohou snáze soustředit na ostatní složky vysílání.  

Studium Hlavních zpráv je minimalisticky zařízeno. V popředí se nachází pult, 

za nímž stojí moderátor, což dodává prezentovaným informacím na vážnosti. Pozadí je 

tvořeno modrošedou grafikou s motivem planety, která symbolizuje to, že 

TV Barrandov přináší zprávy z celého světa.140  

Titulky se nacházejí v dolní části obrazovky, jsou spíše menších rozměrů. Jsou 

psány bílým písmem na červeném podkladu, čímž na sebe upoutají pozornost. 

Odkrývají totožnost mluvčího, diváci si tudíž uvědomí, kdo k nim právě hovoří. Stejný 

styl i umístění titulků je použit na označení prezentované události. Pokud se jedná 

o živý vstup, poukáže na to bíle napsaný nápis „ŽIVĚ“ na červeném podkladu, 

umístěný v pravém horním rohu.  

Výrazným grafickým prvkem je upozorněno na telefonní číslo, na něž mohou 

diváci hlásit škody způsobené explozí. Toto číslo je napsáno velkými bílými číslicemi, 

přičemž pozadí tvoří záběr na dělníky odklízející popadané trámy u domu, jenž byl 

epicentrem výbuchu.141  

Se zvuky není v hlavní zpravodajské relaci TV Barrandov příliš manipulováno. 

V reportážích je zvuk utlumen, aby bylo slyšet komentář reportérky a odpovědi 

tázaných osob. Hudební podkreslení záběrů ani znělky se ve fragmentech Hlavních 
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viz Příloha 4 – 30. 4. 2013 

137
viz Příloha 4 – 29. 4. 2013 

138
viz Příloha 4 – 29. 4. 2013 

139
Pozn.: Šedé pozadí je užito např. při navázání spojení moderátora ze studia s reportérkou živého vstupu 

(viz Příloha 4). 
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BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vydání - dotisk. Brno: Barrister, 2003, 

s. 76. ISBN 80-859-4767-6. 
141

viz Příloha 4 – 30. 4. 2013 
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zpráv věnovaným výbuchu v centru Prahy ve sledovaném období neobjevují. Štáb 

TV Barrandov pokládá zřejmě událost za tak vážnou, že by nebylo vhodné jí hudbou 

dodávat na dramatičnosti či naopak zlehčovat. 

Hlavní zprávy uvádí vždy jeden moderátor, mladší muž příjemného vzhledu. Má 

na sobě oblek s košilí bez kravaty, díky čemuž jeho osoba i prezentované zprávy působí 

věrohodně.142 Moderátoři mluví spisovně, což dotváří dojem serióznosti. Zprávy 

o výbuchu v centru Prahy uvádí s vážnou tváří, což dokazuje, že situace byla tragická. 

Užívají také gesta, která zdůrazňují vyznění promluvy. Patrně kvůli nervozitě si však 

pohrávají s tužkou, což působí rušivě a neprofesionálně.  

Reportážemi z terénu provázejí slušně oblečené a patřičně upravené ženy, což 

dokládá, že televizní stanice chce působit důvěryhodně. Častokrát reportérku v záběru 

nevidíme, slyšíme pouze její hlas. Jeho melodií i hlasitostí vhodně zdůrazňuje důležité 

a nové informace. 

Rozhovory se významnými osobnostmi, členy zasahujících jednotek 

a poškozenými zabírají významnou část prostoru věnovaného výbuchu v centru Prahy. 

První den sledovaného období přináší TV Barrandov divákům delší živý rozhovor se 

starostou Prahy 1 Oldřichem Lomeckým. Starosta má na sobě oblek, což naznačuje jeho 

vysoký společenský statut. Jeho výpověď působí uklidňujícím dojmem. Jím sdělované 

informace souhlasí s předcházejícími slovy moderátora, což dokládá, že stanice 

poskytuje svým divákům pravdivá a ověřená fakta.143 Další politicky aktivní osobou, 

která se k tématu vyjadřuje, je exministr dopravy Pavel Dobeš. Ten měl v domě, jenž se 

stal epicentrem výbuchu, svou kancelář. Prostřednictvím telefonu říká pro 

TV Barrandov, že přes počáteční rozladění ze znehodnocení důležitých dokumentů je 

nakonec rád, že v kanceláři v momentě exploze nebyl.144 

Policejní mluvčí a mluvčí pražských hasičů poskytují výpověď přímo v terénu, 

což dokládá i to, že jsou oblečeni v zásahových uniformách. Sdělují divákům nejnovější 

zprávy týkající se stavu po nešťastné události a poučují poškozené o tom, jak se mají 

v nastalé situaci chovat. Lze tedy usoudit, že jim nejsou osudy katastrofou postižených 

lidí lhostejné a nabízejí jim alespoň tímto způsobem pomocnou ruku.145 

                                                 

142
BOYD, Andrew. Příručka pro novináře: Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995, s. 125-126. ISBN neuvedeno. 
143

viz Příloha 4 – 29. 4. 2013 
144

viz Příloha 4 – 5. 5. 2013 
145

viz Příloha 4 – 30. 4. 2013  
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Z promluvy majitele galerie Zdeňka Sklenáře, kterému exploze způsobila velké 

škody, čiší zklamání. Smutek se zračí i v jeho tváři, kterou kamera detailně zabírá. 

Z výpovědi je patrné, jak radikálně katastrofa ovlivnila osudy některých lidí žijících či 

podnikajících v okolí Divadelní ulice.146 

4 Odpovědi na výzkumné otázky 

4.1 Odpověď na hlavní výzkumnou otázku 

Hlavní výzkumná otázka zní: „ Nakolik a jakým způsobem se liší zpracování 

katastrofy z pohledu v mé práci použitých televizních stanic?“  

Z provedených sémiotických analýz lze vyčíst, že mnou zvolené televizní 

stanice přistupují k medializaci katastrofy rozdílným způsobem. Přes dílčí shody užívají 

k medializaci řadu různých prostředků.  

V první řadě se zpracování katastrofy z pohledu jednotlivých televizních stanic 

liší tím, za jak významnou událost výbuch v centru Prahy považují. Česká televize 

pokládá explozi domu č. p. 5 v Divadelní ulici za velmi důležitou událost. Ve 

sledovaném období jí věnuje značný prostor, dvakrát jí dokonce tituluje jako Zprávu 

dne. Rovněž dle TV Nova je výbuch podstatnou událostí. Nejvíce prostoru ovšem plní 

zprávy týkající se katastrofy v úvodu sledovaného období, postupně zájem této stanice 

o dění v Divadelní ulici a jejím okolí opadá. Obdobně v prezentaci katastrofy postupuje 

též FTV Prima. Ta však, na rozdíl od TV Nova, přináší v závěru sledovaného období 

shrnutí situace. Pro TV Barrandov je exploze v centru Prahy méně významnou událostí. 

Ve vysílání jí věnuje relativně méně prostoru, informuje o ní kvůli tomu, aby měli její 

diváci přehled o aktuálním dění. 

Rozdíly v zobrazení katastrofy mezi jednotlivými televizními kanály lze 

vypozorovat také v obrazové složce zpravodajských relací. V České televizi 

a TV Barrandov se po uvedení tématu moderátorem hlavní zpravodajské relace obraz do 

studia povětšinou nevrací a střihem nebo pomocí grafického prvku se přechází k další 

související reportáži. Tím dostává zpravodajství spád a je utvářen celistvý příběh. 

Oproti tomu FTV Prima upřednostňuje uvedení zprávy ze studia, díky čemuž jsou 

                                                 

146
viz Příloha 4 – 30. 4. 2013 
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diváci lépe obeznámeni s nadcházejícím vývojem relace. TV Nova obě tyto techniky 

kombinuje.  

Česká televize a TV Nova nabízí svým divákům větší množství živých vstupů, 

jež zdůrazňují aktuálnost zpravodajství. TV Nova, FTV Prima a Česká televize 

předkládají divákům nekomentované záběry, navozující dojem autenticity a ukazující 

skutečný rozměr tragické události. V Hlavních zprávách TV Barrandov tento typ záběrů 

zastoupen není. Komentované reportáže se vyskytují v hlavních zpravodajských 

relacích všech televizních kanálů. Kamery všech televizních stanic často cílí na detaily, 

které ukazují, že neštěstí napáchalo velké škody a způsobilo krvavá zranění.  

Hlavní zpravodajské relace jednotlivých stanic se odlišují také celkovým 

vizuálním stylem. Zatímco Česká televize a TV Barrandov se prezentují střízlivě 

a umírněně, styl TV Nova je navzdory užití tradičních barev poutavější. Zprávám 

FTV Prima dominuje módní tyrkysová barva, čímž stanice naznačuje snahu jít s dobou.  

Kanály se staví rozdílně též k užívání titulků a grafických prvků. Česká televize, 

FTV Prima i TV Barrandov odkrývají totožnost a profesi osoby, s níž je uskutečňován 

rozhovor, v titulcích ve spodní části obrazovky. To napomáhá identifikaci osobnosti či 

odborníka v dané oblasti, který není veřejně známý. TV Nova tuto pomoc svým 

divákům nenabízí, na druhou stranu tím však dává najevo, že si cení „hlasu lidu“ stejně, 

jako názoru autorit. V hlavním grafickém prvku, přecházející reportážím o katastrofě, 

jsou v TV Nova a FTV Prima zdůrazněny hrozivé následky události, což působí 

šokujícím dojmem. Úvodní grafický prvek České televize je tvořen červeně 

podbarveným nápisem, který na vzniklou situaci střízlivě upozorňuje. Další prvky plní 

u těchto tří stanic funkci předělů mezi jednotlivými reportážemi a korespondují s jejich 

vizuálním stylem. Zpravodajství TV Barrandov týkající se výbuchu v centru Prahy 

obsahuje pouze jeden velký grafický prvek – telefonní číslo, na něž mohou diváci hlásit 

škody způsobené explozí. To ukazuje, že TV Barrandov nejsou osudy poškozených lidí 

lhostejné.  

Odlišný je rovněž postoj televizních stanic k využití hudby v relacích. Zatímco 

FTV Prima a TV Nova navozují hudebním podkreslením napětí a umocňují naléhavost 

situace, Česká televize a TV Barrandov do vysílání znělky ani hudební doprovod 

nezařazují. Tyto dva kanály pokládají zřejmě událost za natolik vážnou, že by nebylo 

vhodné ji hudbou přehnaně dramatizovat či naopak zlehčovat. 
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V České televizi a TV Barrandov provází hlavní zpravodajskou relací ze studia 

vždy jedna osoba, přičemž v TV Barrandov se jedná vždy o muže. V České televizi se 

střídají muži i ženy, z čehož vyplývá, že veřejnoprávní stanice přistupuje k oběma 

pohlavím stejně. Naopak Zprávy FTV Prima i Televizní noviny TV Nova jsou uváděny 

moderátorskou dvojicí tvořenou mužem a ženou, kteří se střídají v mluvení.147 To 

koresponduje se současným trendem, dá se tedy usoudit, že se tyto televizní stanice 

snaží o moderní pojetí zpravodajství.148 Nejvýraznější gestikulaci k umocnění účinku 

svých slov užívají moderátoři TV Nova, ostatní gesty neplýtvají. Moderátoři 

TV Barrandov působí méně profesionálním dojmem nežli moderátoři ostatních kanálů, 

jelikož si během promluvy hrají s tužkou.  

Dalším rozdílem je též oděv a projev reportérů v terénu, jenž je mj. součástí 

sebeprezentace média.149 V České televizi jsou reportéři a reportérky formálně oblečeni, 

což má kromě zdůraznění serióznosti televizní stanice za úkol také podtrhnout 

důležitost přinášených zpráv. Mužští reportéři FTV Prima mají na sobě černé bundy 

s logem této stanice, díky níž jsou pro diváky snáze odlišitelní od kolemjdoucích. 

Oblečení žen pracujících pro tuto stanici se odvíjí od situace, v níž se nachází. 

Reportérky a reportéři TV Nova a FTV Barrandov nosí většinou civilní oděv, jenž je 

v souladu s těžkými podmínkami v okolí výbuchu, kde by příliš formální dress – code 

mohl působit nepatřičně. Reportéři TV Nova užívají ve své řeči expresivní přirovnání, 

díky nimž si lze lépe představit, jak obrovské škody výbuch napáchal. Reportéři 

ostatních stanic jsou ve svých projevech zdrženlivější a tragický rozměr události se 

nesnaží zveličovat.  

V provedených rozhovorech s politickými a společenskými autoritami, 

odborníky na danou problematiku, členy zasahujících jednotek, poškozenými a svědky 

se televizní stanice příliš neliší. Je pochopitelné, že každému kanálu podařilo získat 

výpověď odlišných osob. Kamera však vždy zabírá horní polovinu těla tázaného, v jeho 

obličeji jsou tedy zřetelně vidět emoce.  

 

 

                                                 

147
Pozn.: Zde tvoří výjimku samostatně uvádějící moderátorka Markéta Fialová z důvodů uvedených 

v Kapitole 3.3. 
148

BOYD, Andrew. Příručka pro novináře: Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995, s. 127. ISBN neuvedeno. 
149

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vydání. Praha: Portál, 2006, s. 99. ISBN 80-736-7096-8. 
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4.2 Odpověď na vedlejší výzkumnou otázku č. 1 

První vedlejší otázka byla stanovena: „Jsou patrné shody ve zpracování 

katastrofy soukromými médii?“ 

Soukromými médii se v mé práci rozumí všechny televizní stanice kromě 

veřejnoprávní České televize. Jde tedy o FTV Prima, TV Nova a TV Barrandov. Jak 

vyplývá z odpovědi na hlavní výzkumnou otázku, každý kanál se zřejmě snaží zachytit 

katastrofu tím způsobem, který bude vyhovovat co největšímu počtu členů jeho divácké 

základny. Způsob medializace výbuchu domu v Divadelní ulici se tudíž liší stanici od 

stanice. Přesto můžeme nalézt v zobrazení katastrofy soukromými médii některé shodné 

prvky, zejména mezi FTV Prima a TV Nova. TV Barrandov užívá zřejmě kvůli kratší 

stopáži hlavní zpravodajské relace odlišné postupy nežli ostatní stanice, některé prvky 

zde zcela absentují.150 

FTV Prima a TV Nova se shodují v tom, že výbuch v centru Prahy považují za 

důležitou událost. Obě stanice věnují katastrofě nejvíce prostoru v relaci v den, kdy k ní 

došlo, a den následující. Postupem času plní informace o explozi v Divadelní ulici méně 

a méně vysílacího času, TV Prima přináší na konci sledovaného období ještě stručné 

shrnutí situace. Pro TV Barrandov je výbuch méně podstatný, zprávy o něm prezentuje 

jako součást aktuálního dění. 

Všechny zvolené soukromé kanály přinášejí v rámci svého vysílání živé vstupy, 

což navozuje dojem aktuálnosti a autenticity. Také se tématu exploze v Divadelní ulici 

věnují formou komentovaných reportáží. FTV Prima a TV Nova navíc využívají 

v relacích nekomentované záběry, které potvrzují, že se událost skutečně stala 

a informace podávané divákům z úst moderátorů a redaktorů se zakládají na pravdě. 

Kamery všech třech stanic cílí na detaily, prokazující to, že katastrofa způsobila škody 

a zranění. 

V relacích FTV Prima a TV Nova jsou užity grafické prvky. Hlavní grafický 

prvek vážící se ke katastrofě má za úkol upozornit na tragickou událost, šokovat. 

I vizuální styl těchto dvou kanálů lze označit za poutavý.  

Dalším stejným prvkem ve vysílání FTV Prima a TV Nova je využití hudby pro 

podkreslení nekomentovaných záběrů. Stanice pomocí hudebního doprovodu umocňují 

dramatičnost a napětí. 

                                                 

150
Pozn.: Oproti ostatním zpravodajským relacím se zde např. nevyskytuje grafický prvek upozorňující na 

katastrofu či nekomentované záběry.  
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Hlavní zpravodajskou relaci FTV Prima a TV Nova uvádí formálně oblečená 

moderátorská dvojice složená z muže a ženy. Oděv podtrhuje vážnost prezentovaných 

zpráv, moderování ve dvojici naopak kopíruje novým trend ve zpravodajských 

pořadech.151 Hlavními zprávami TV Barrandov provází moderátor – muž, což působí 

konzervativním dojmem. Reportéři a reportérky všech soukromých televizních stanic 

volí ve valné většině případů civilní oblečení, jelikož formální oděv by v těžkých 

podmínkách mohl působit nepatřičně. 

Při prováděných rozhovorech se kamera všech stanic soustředí na horní polovinu 

těla tázaných. Díky tomu jsou zachyceny emoce v jejich tvářích. Během promluv 

zpovídaných osob soukromé kanály zařazují prostřihy, které potvrzují, že daný člověk 

mluví pravdu. 

4.3 Odpověď na vedlejší výzkumnou otázku č. 2 

Druhá vedlejší výzkumná otázka zní: „Liší se významně uchopení medializace 

katastrofy z pohledu soukromých kanálů a veřejnoprávní televizní stanice?“  

Na tento dotaz nelze dát ani po zevrubné sémiotické analýze fragmentů hlavních 

zpravodajských relací veřejnoprávní a tří soukromých televizních stanic jednoznačnou 

odpověď. Zjednodušeně lze říci, že se nepodařilo dokázat souvislost mezi odlišnostmi 

v uchopení medializace soukromými kanály a veřejnoprávní televizní stanicí 

a charakterem vybraných kanálů. 

Každý kanál přistupuje k medializaci výbuchu domu v Divadelní ulici 

specifickým způsobem, přičemž je možné nalézt prvky společné pro soukromé stanice, 

ale také znaky, jenž jsou využívány Českou televizí a jedním či dvěma ze soukromých 

médií.152  

Významný rozdíl je zřejmý například v celkové prezentaci katastrofy Českou 

televizí a soukromou stanicí TV Nova. Zatímco zpravodajství České televize působí 

seriózním a uklidňujícím dojmem, informace zprostředkované TV Nova diváky 

zejména díky užitému expresivnímu vyjadřování, grafickým a zvukovým prvkům šokují 

a vyvolávají paniku. Další signifikantní odlišností mezi soukromými médii 

a veřejnoprávní stanicí je větší úpadek zájmu o katastrofu napříč sledovaným obdobím 

u soukromých kanálů. Česká televize se oproti tomu události věnuje průběžně.  

                                                 

151
BOYD, Andrew. Příručka pro novináře: Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995, s. 127. ISBN neuvedeno. 
152

viz. Kapitola 4.1 a Kapitola 4.2 
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Je však nutné uvést, že lze nalézt významnou shodu mezi medializací katastrofy 

Českou televizí a FTV Prima.153 
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viz Kapitola 4.1 
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Závěr 

V mé bakalářské práci se zabývám analýzou medializace katastrofy na příkladu 

výbuchu čtyřpodlažní budovy nacházející se v Divadelní ulici v centru Prahy dne 

29. května 2013.  

K tomuto účelu byla zvolena sémiotická analýza, která je podrobněji popsána 

v kapitole věnující se metodologii. V práci jsou porovnávány analyzované fragmenty 

zpravodajských relací veřejnoprávního média (Česká televize) a soukromých kanálů 

(FTV Prima, TV Nova, TV Barrandov).  

V Úvodu je vymezeno téma práce. Též je zde zvolená katastrofa přiblížena 

a definováno sledované období.  

 Součástí kapitoly věnované metodologii je kromě popisu teoretického zázemí 

sémiotické analýzy rovněž definování hlavních a vedlejších výzkumných otázek, 

zodpovězených v čtvrté kapitole bakalářské práce. Též je zde určeno pět oblastí, na něž 

se budu v konotaci denotátů fragmentů jednotlivých dílů zpravodajských pořadů, 

uvedených v příloze, soustředit. Těmito oblastmi jsou prostor věnovaný výbuchu 

v centru Prahy v dané relaci, obrazová složka vysílání, zvuk a hudba, moderátoři 

a redaktoři, další osoby objevující se ve zprávách o explozi. 

Dále je provedena sémiotická analýza fragmentů hlavních zpravodajských relací 

každého z vybraných televizních kanálů. Na základě dílčích analýz jsou v následující 

kapitole zodpovězeny výzkumné otázky.  

Hlavní výzkumná otázka zní: „Nakolik a jakým způsobem se liší zpracování 

katastrofy z pohledu v mé práci použitých televizních stanic?“, vedlejšími jsou: „Jsou 

patrné shody ve zpracování katastrofy soukromými médii?“ a „Liší se výrazně uchopení 

medializace katastrofy z pohledu soukromých kanálů a veřejnoprávní televizní stanice?“ 

Díky zodpovězení všech otázek jsem mohla učinit zobecňující závěry.  

Z provedených sémiotických analýz lze vyčíst, že mnou zvolené televizní 

stanice přistupují k medializaci katastrofy rozdílným způsobem. Přes dílčí shody užívají 

k medializaci řadu různých prostředků. V provedeném výzkumu se nepodařilo dokázat 

souvislost mezi odlišnostmi v uchopení medializace soukromými kanály 

a veřejnoprávní televizní stanicí a charakterem vybraných kanálů. Byly nalezeny shody 

ve zpracování katastrofy napříč soukromými i veřejnoprávními médi. Ze srovnání 
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výstupů dílčích sémiotických analýz lze vyčíst, že každá ze zvolených televizních stanic 

přistupuje k medializaci katastrofy specifickým způsobem.  

Summary 

In my bachelor thesis I analyze medialisation of disaster on the example 

of explosion of storey building located in Divadelní ulice in the heart of Prague on 

29 May 2013.  

For this purpose was chosen a semiotic analysis, which is described more in 

the detail in the methodological part. The thesis compares analyzed fragments of news 

programs on public TV channel (Česká televize) and private TV channels (FTV Prima, 

TV Nova, TV Barrandov).  

The Introduction defines the topic of thesis. The chosen catastrophe and 

the reporting period is also defined there. 

 In the methodological part of thesis are, besides the description the theoretical 

background of semiotic analysis, defined main and secondary research questions. This 

questions are answered in the fourth chapter of the thesis. The five areas, in which 

the connotations of the denotations of fragments of episodes of the news programs are 

made, are also included. The denotations are included in the Appendix of the thesis. 

These areas are: the space devoted to the explosion in the heart of Prague in 

the episodes of news programs, the image component of broadcasting, music and sound, 

moderators and editorial staff, and the other people appearing in the news about 

the explosion.  

The semiotic analysis of fragments of main news programs of each chosen TV 

channel is made in the next part of the thesis. Based on the partial semiotic analysis, 

the research questions are answered in the following chapter.  

The main research question is: „How much and in what way differs 

the processing of catastrophe from the perspective of TV channels chosen in my 

thesis?“ Secondary research questions are: „Is there a noticeable consensus in 

the processing of catastrophe among private TV channels?“ and „Does a significant 

difference in the approach of private TV channels and the public TV channel toward 

the medialisation of catastrophe exist? “ After answering all research questions I was 

able to make generalizing conclusions.  
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From proved semiotic analysis can be seen, that chosen TV stations Access to 

medialisation of the cathastrophe differently. Despite partial consents they are using for 

the medialisation a number of different manners. The research did not prove the link 

between differences in the approach of the private TV channels and the public TV 

channel and the character of the selected channels. Consents in the medialisation of 

catastrophe were found among public and private TV channels. Each of the chosen TV 

channels has its way of the medialisation of catastrophe in a specific manner.  

.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Sémiotická analýza hlavní zpravodajské relace veřejnoprávního 

televizního vysílání (Česká televize) – Denotace 

29. 4. 2013154 

Délka zprávy: 18:51 

Délka relace: 48 minut 

Na událost je upozorněno hned v samém úvodu Událostí. Moderátorka relace 

Aneta Savarová oblečená v černých šatech, střízlivě nalíčená a upravená, stojí vpravo 

od videoprojekce a hned po doznění znělky Událostí upozorňuje na „nejničivější 

explozi v historii Česka.“ Po její levé ruce přitom probíhají záběry zraněných lidí 

a zdevastovaných domů. V dolní části obrazovky poutá naši pozornost červeně 

podbarvený titulek „MOHUTNÝ VÝBUCH V PRAZE“ (psáno velkými písmeny).  

Při uvádění samotné zprávy stojí moderátorka uprostřed obrazovky. Zdůrazňuje, 

že výbuch v centru Prahy je Zprávou dne. Poté se ze studia obrazově spojuje 

s reportérem Jakubem Železným, který se nachází přímo na místě, tedy v Divadelní 

ulici. Na malou chvíli mají diváci obrazovku rozdělenou na dvě okénka, vlevo je Jakub 

Železný, vpravo pak Aneta Savarová.  

Posléze již sledujeme na celé obrazovce živý vstup z místa dění. Reportér 

v obleku s bílou košilí a červenou kravatou stojí uprostřed v popředí, v pozadí pak 

můžeme sledovat vozy, hasiče a pracovníky likvidující vzniklé škody. Ve spodní části 

obrazovky opět vidíme titulek, tentokrát je červeně zdůrazněno, že se jedná o živý vstup 

(nápis „ŽIVĚ“). Na bílém podkladě je zde uvedené jméno reportéra („JAKUB 

ŽELEZNÝ“), který znovu opakuje, že stojí přímo na místě, kde se tato ničivá událost 

stala.  

Po úvodu už postava Jakuba Železného z obrazovky mizí, a následují 

komentované záběry zdevastované ulice. Kamera zabírá poničené domy s vysklenými 

okny, všudypřítomný prach a suť.  

Následuje střih, na šedě podbarvené obrazovce se objevuje nápis „VÝBUCH 

V CENTRU PRAHY“, napsaný červenými velkými písmeny. Opět se na obrazovku 

                                                 

154
UDÁLOSTI - 29. 4. 2013. In: Česká televize [online]. 2013 [cit. 2014-03-14]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100429 
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vrací reportér Jakub Železný, který s vážnou tváří informuje o neobvyklé události. 

V jeho pozadí pozorujeme zasaženou Divadelní ulici.  

Poté jsou nám předkládány autentické nekomentované externí záběry vzniklé 

pravděpodobně bezprostředně po tragickém výbuchu. Jejich zdrojem je Infobiro.cz, což 

nám napovídá nenápadný černě podbarvený titulek v pravém horním rohu obrazovky. 

Sledujeme otřesenou ženu středního věku, podpíranou dvěma dalšími osobami, hasiče 

zasahující v místě exploze, záchranáře ošetřující a uklidňující zraněné sedící v řadě na 

obrubníku, skupinu lidí prchající z místa katastrofy. Vše je doprovázeno praskáním 

a chrčením motorů, které je posléze přehlušeno zvukem houkající sirény vozidla 

Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, jejíž zářivě žluté auto při 

průjezdu kolem Národního divadla na moment zaplní celou plochu obrazovky. Dále 

kamera cílí na ženu sedící vedle muže s drobným krvácejícím poraněním na ruce. 

Vidíme vlčáka a záchranáře v oranžové uniformě, kterak se prohledávají zdevastovanou 

budovu.  

V detailu poté sledujeme policistu v charakteristické černé uniformě 

s vysílačkou, ze které jde hlášení. Sekvence následujících záběrů z větší dálky nám 

předkládá obraz kolabující dopravy. Vidíme kolony aut a tramvají na nábřeží.  

Střihem se dostáváme opět do živého vstupu reportéra Železného. Tentokrát je 

zabrán z větší dálky, stojí nalevo v záběru. Vysvětluje situaci a komentuje vzniklé 

škody. Uvádí, že zatím je známo okolo 43 zraněných, propátrávají se sutiny. Premiér 

i primátor hlavního města Prahy dle České televize ujišťují, že se v žádném případě 

nejednalo o teroristický útok, ale o výbuch plynu. Tuto variantu potvrdila 

i Bezpečnostní informační služba. Prioritou je, aby vybuchlá budova zůstala stát. Jakub 

Železný stojí pravděpodobně v některé ze sousedních ulic, jelikož kolem něj je čisto. 

V pravé části obrazovky můžeme vidět parkující auto Policie ČR. 

Opět se vracíme do Divadelní ulice ihned po výbuchu, sledujeme zraněné, 

vzniklou paniku, i následné řešení situace. Některé záběry jsou stejné jako v úvodním 

přehledu zpráv. Celá sekvence je komentována ženským hlasem.  

Dále sledujeme výpovědi svědků výbuchu, staršího muže (Čecha) a mladšího 

studenta (cizince). Pod nimi jsou umístěny střízlivé modře podbarvené titulky, které 

divákům prozrazují, o koho se jedná. Rozhovor s majitelem provozovny v okolí 

ukazuje, že policisté místo opravdu pro všechny uzavřeli a lidé z blízkého okolí se tak 

nemohli dostat do práce.  
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Poté na obrazovce vidíme mapu nemocnic, které přijali zraněné účastníky 

exploze. Štáb České televize se vydal do Fakultní nemocnice Motol, kde reportérka 

udělala rozhovor s jejím ředitelem. Ředitel se snaží uklidnit situaci, hovoří o středně 

těžkých až lehkých poraněních.  

Ukázky vysklených oken a sutin zdůrazňují výroky o neobyčejné síle výbuchu. 

To ostatně dokládá i rozhovor s obyvatelem Prahy, jenž nebyl přímo v místě exploze. 

Uvádí, že pocítil tlakovou vlnu. Správně se domníval, že došlo k výbuchu plynu. 

Svědek exploze tvrdí v podstatě totéž. Jsou nám také předloženy záběry exteriéru 

a interiéru Národního divadla s komentářem, že výbuch plynu v sousední ulici pocítili 

i herci nacvičující představení v Národním divadle. Stará budova divadla prý byla 

vyklizena. 

Česká televize divákům umožňuje shlédnout rozhovor s dcerou ženy obývající 

jeden z domů v Divadelní ulici v blízkosti toho, v němž došlo ke katastrofě. 

Prostřednictvím telefonu dotazovaná zjistila, že kromě vymlácených oken se její matce 

naštěstí nic nestalo. Po chvíli sledujeme policisty přivádějící tuto osobu do bezpečí. 

Objetí, polibky a úsměvy obou aktérek, matky i dcery, dokazují šťastné shledání. 

Svědkyně výbuchu poté ještě sděluje v euforii své pocity do kamery, stále se při tom 

objímá se svou dcerou. 

Dále nám televize umožňuje shlédnout ženským hlasem komentované záběry 

přímo z centra výbuchu, domu č. p. 5 v Divadelní ulici. Sledujeme sutiny prohledávané 

policejními psy (vlčáky). Následují výpovědi zasahujícího městského policisty 

v oranžové uniformě s náhlavní svítilnou, šéfa Hasičského záchranného sboru hlavního 

města Prahy a primátora Bohuslava Svobody. Šéf Hasičského sboru říká, že na místě 

dle dostupných informací nikdo nezůstal, primátor ubezpečuje, že se jednalo o výbuch 

plynu, nikoliv o teroristický útok. Vidíme také premiéra Petra Nečase, který se svými 

spolupracovníky dorazil na místo katastrofy. I on se do kamery krátce vyjádří k vzniklé 

situaci. 

Posléze vidíme návrat stařenky doprovázené policistou zpět domů. Dostáváme 

informaci o opětovném uzavření prostoru okolo tří hodin odpoledne doprovázenou 

videozáznamem. Na závěr této části se dozvídáme, že oblast je v současné době znovu 

otevřena. 

Vracíme se k Jakubu Železnému do živého vstupu. Z jeho úst se dovídáme 

zprávy o počtu zraněných. Jednou z nich byla i pracovnice Akademie věd, která byla 
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ošetřena na Bulovce. Záběry na Akademii věd ČR dokládají tvrzení pronášené 

mužským hlasem o poškození budovy Akademie věd, a nutnosti dočasného 

přestěhování pracoviště zraněné ženy do náhradních prostor.  

Na obrazovce sledujeme další výpovědi. Tentokrát se jedná o svědectví 

příslušníka vietnamské komunity, mladé ženy a již zmíněné zaměstnankyně Akademie 

věd ČR. 

Pokračuje informační blok Jakuba Železného, který posléze kontaktuje 

reportérku ve Fakultní nemocnici Motol, která mluví o stavu nejvážněji zraněných osob. 

Reportérka Lenka Drmotová má taktéž formální oděv a sděluje divákům, že pražské 

nemocnice situaci vzhledem k charakteru zranění a jejich počtu zvládly bez potíží, 

držely ale mimořádnou pohotovost. Česká televize její svědectví doplňuje záběry 

z lékařských zásahů, kde mají aktéři na sobě reflexní vesty s nápisem „Transportní 

tým“. Tyto týmy se např. v Motole lišily z důvodu přehlednosti barvami vest na žlutý, 

oranžový a modrý, což můžeme na záběrech ČT vidět. 

Jakub Železný provádí přímo na ulici rozhovor s pražským primátorem 

Bohuslavem Svobodou. Ten opět potvrzuje, že šlo o výbuch plynu a v sutinách nikdo 

nezůstal. Integrovaný záchranný tým se podle něj osvědčil, o důsledcích výbuchu 

a případných častějších kontrolách potrubí bude jednáno. 

Reportér předává slovo do studia ČT moderátorce Anetě Savarové. Ta popisuje 

s pomocí grafikou vytvořené simulace v levé části obrazovky zasažené místo 

a představuje instituce, které sídlí v blízkosti domu, v němž došlo k explozi. Zmiňuje 

Národní divadlo, Akademii věd České republiky, budovu Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy - Hollar. V blízkosti nalezneme i slavnou kavárnu Slavie.  

Na mapce z ptačího pohledu s komentářem, který namluvil muž, sledujeme, jak 

výbuch ovlivnil dopravu v centru Prahy. Uzavřená místa jsou znázorněna 

charakteristickou značkou. Poté sledujeme stejným hlasem komentované záběry 

ukazující tramvajový provoz a řízení dopravy policisty.  

Opět se vracíme k Jakubu Železnému, který nyní stojí v Divadelní ulici, kde 

stále probíhají úklidové práce a vyšetřování. Ten předává slovo formálně oblečenému 

kolegovi Karlu Rožánkovi, jenž se nachází na Mostu Legií a s pomocí kamerových 

záběrů přibližuje dopravní situaci v okolí křižovatky u Národního divadla. 

Jakub Železný poté uvádí část věnovanou příčinám výbuchu plynu. Zpráva je 

namluvená mužským hlasem a doplněna záběry následků katastrofy. Zahrnuje rozhovor 
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s montérem plynových zařízení, který říká, že příčinou by mohl být například 

nevypnutý plyn na sporáku. Není však vyloučeno ani poškození rozvodů. Budova měla 

platnou revizní kontrolu, což potvrzuje náměstek primátora Pavel Richter. Je ukázáno, 

jak se plynové zařízení kontroluje a jak se rozeznají nové trubky od starých. Jsou nám 

předkládány záběry zásahu hasičů a policistů z Frenštátu pod Radhoštěm, kde výbuch 

plynu 17. února 2013 zabil pět lidí. Vidíme též podobné zásahy při explozích plynu 

z Brna a pražského Smíchova. 

Jakub Železný nám z přilehlé nezasažené ulice v centru Prahy poskytuje 

informaci, že informace o katastrofě bylo možné nalézt nejprve na internetu. Ženský 

hlas poté komentuje reportáž o prvních ohlasech na sociální síti Twitter, kam očití 

svědci mimo jiné i z budovy Hollar vkládali nejen komentáře, ale i fotky a videa z místa 

činu. Dle výpovědi odborníka České televize na Nová média, s nímž byl uskutečněn 

rozhovor, se takováto občanská žurnalistika díky telefonům s přístupem na internet 

prudce rozrůstá. Příspěvek Terezy Schejbalové uzavírá pohled na působivou fotografii 

záchranáře a ze sutin vyproštěné ženy. 

Reportér v terénu Jakub Železný, který se znovu objevuje na obrazovce, 

informuje z nezasažené ulice o vzniklých škodách. Video je na moment překryto 

grafikou, kde je modře zdůrazněno číslo na krizovou linku zřízenou pražským 

magistrátem, kde se může veřejnost dozvědět více o výbuchu v Praze. Tímto zprávy 

o explozi pro tento den končí. 

30. 4. 2013155 

Délka zprávy: 8:59 

Délka relace: 48 minut 

Explozi v centru Prahy je opět v Událostech věnován velký prostor, hlavní 

zpráva dne je zaměřena na následky výbuchu a likvidaci vzniklých škod. Moderátor 

Jakub Železný je upravený a formálně oblečený, má na sobě tmavě modrý oblek, bílou 

košili a modrou kravatu. Po doznění úvodní znělky divákům oznamuje, že dva nejvíce 

zranění po včerejším výbuchu jsou již po operaci a odhady škod stoupají. Moderátor, 

kterého kamera zabírá zhruba do půlky těla, stojí veprostřed záběru, pozadí pak tvoří 

světle modrá grafika. Následuje záběr do zdevastovaných ulic a červený titulek 
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„VÝBUCH V CENTRU PRAHY“ na světle modrém pozadí, doprovázený 

charakteristickou znělkou Událostí.  

Průstřihem se vracíme do studia k Jakubu Železnému. Ten stojí opět uprostřed 

obrazovky, za jeho zády probíhají obrázky likvidace vzniklých škod a lidí zraněných při 

výbuchu. Moderátor sděluje divákům, že dle tvrzení statika není nutné dům zbourat, 

a že se při explozi zranilo celkem 43 lidí. Rovněž informuje o tom, že původní odhady 

škod se minimálně ztrojnásobí. K zdůraznění této informace využívá melodii hlasu 

i výraznou gestikulaci rukama a obličejovými svaly. Neopomene zmínit ani 

přetrvávající dopravní omezení pro automobily a tramvaje. V průběhu celé této 

informační části se kamera od moderátora vzdaluje, nejprve ho vidíme zhruba do půlky 

těla, před opuštěním studia je v záběru prakticky celá postava.  

Další část reportáže nás zavede přímo do domu, který explodoval. Sledujeme 

hasiče likvidující škody. Reportér s červenou helmou na hlavě přímo na místě popisuje 

práci požárníků, zatímco oni pokračují v odklízení sutin.  

Následují záběry požárníků odklízejících škody z 29. 4. 2013, tedy ze dne, kdy 

se výbuch odehrál. Přes rachot není dobře slyšet hlasy, proto běhají v dolní části 

obrazovky titulky, díky nimž je možné lépe si představit, jak byla akce organizována. 

Akce je rovněž okomentována velitelem zásahu Milošem Němcem. 

Na pozadí vybuchlého domu se objevuje tmavě modrý nápis „STATIKA“ na 

světle modrém obdélníku, který je rovněž přečten ženským hlasem. Toto uvozuje část 

věnovanou statice objektu. Záběry do interiéru domu ukazují probíhající odklízecí práce 

i speciální čidla, která monitorují pohyby v objektu. Miloš Němec opět říká pár slov do 

kamery. Po komentovaných záběrech na podpěry domu a zdůraznění, že budovu 

opakovaně kontroluje městský statik, dostává slovo sám statik Petr Macháň, který 

potvrzuje, že budovu nebude nutné zbourat, ale postačí rekonstrukce. Záběry na 

záchranáře se psy a výpověď psovoda dokazuje, že prohledávání sutin stále pokračuje. 

Následuje rozhovor psovoda s velitelem zásahu Milošem Němcem, při němž se 

dozvídáme, že psi opětovně nic neoznačili.  

Se stejným grafickým vyvedením jako „STATIKA“ obrazovku nyní zaplňuje 

nápis „ZRANĚNÍ“. Následuje záběr před nemocnici Motol, kde stojí reportérka, jež 

uvádí zprávu o zraněných, kteří leží v této pražské nemocnici. Následuje výpověď 

vážně zraněného pacienta o tom, jak se mu nehoda stala. Popis události je při tom pro 

větší názornost ilustrován pomocí plánku a záběrů z místa výbuchu. Muž má 
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začtverečkovaný obličej kvůli zachování anonymity. Televize nám dále předkládá 

záběry ze setkání zraněného muže s primátorem hlavního města Prahy, který ho 

navštívil přímo v nemocnici. Primátor Bohuslav Svoboda potřásl muži rukou, na tváři 

měl úsměv. Atmosféru nemocničního prostředí dokreslují sestřičky v typických 

uniformách, jež stojí spolu s primátorem u postele zraněného. Mužský hlas poté diváky 

informuje, o tom, že tento den byla operována ještě minimálně jedna žena, ostatní 

zranění jsou však již v pořádku doma. Zpráva je dokreslena záběry záchranářů 

ošetřujících zraněné v místě exploze. 

Další část zprávy se týká škod. Uvedena je opět tmavě modrým nápisem na 

světle modrém obdélníku „ŠKODY“, tentokrát je na pozadí zničená Divadelní ulice 

plná suti. Mužský hlas popisuje činnost likvidátorů pojišťovny, kteří na místě monitorují 

škody. Televize předkládá divákům záběry toho, jak si zaměstnanci pojišťovny 

GENERALI poškozené objekty fotí a natáčí. Všichni likvidátoři mají na sobě výstražné 

neonové vesty a červené helmy, aby byla zajištěna bezpečnost. Mluvčí pojišťovny 

GENERALI Petr Cívka do kamery přímo z okolí výbuchu říká, že odhady škod se 

pohybují mezi dvaceti a třiceti miliony korun. Přesná výše škod bude známá, až budou 

mít likvidátoři přístup do interiérů poškozených domů.  

Střihem se vracíme do studia, kde Jakub Železný navazuje kontakt s reportérem 

následujícího živého vstupu. Moderátor stojí v pravé části záběru, zatímco na levé 

straně můžou diváci na digitální obrazovce vidět reportéra Karla Rožánka, který má na 

sobě oblek s kravatou. Reportér se nachází v Krocínově ulici v Praze, což je patrné 

z bílého titulku na jasně červeném podkladě. Jakub Železný se zeptá reportéra, co se na 

místě děje. Poté se střihem dostáváme ke Karlu Rožánkovi do Krocínovy ulice. 

To, že se jedná opravdu o živý vstup, deklaruje bílý nápis živě v levém dolním 

rohu obrazovky. Karel Rožánek komentuje ukončený zásah hasičů a říká, že na místě 

jsou již pouze městští a státní policisté. V pozadí je jasně vidět policejní vůz a zasahující 

policejní jednotky. Dále nám televize předkládá záběry z předchozí noci komentované 

ženským hlasem, na nichž můžeme vidět policisty v reflexních vestách i tramvaje 

projíždějící křižovatkou kolem Národního divadla. Je nám poskytnuta výpověď 

španělského turisty, záběry na poničenou oblast v okolí proslulé kavárny Slavia. Obraz 

se přesouvá do Národního divadla, kde nás reportérka informuje o tom, že se zde 

večerní představení v osudný navzdory výbuchu odehrálo. Že jeho konání nebylo ještě 

odpoledne po výbuchu vůbec jisté, dokládají i tvrzení návštěvníka Národního divadla 
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Mária Kadlece a brigádníka Jana Frydrycha. Televizní kamery se přesouvají do ulic, 

kde nám při záběrech na policistu v reflexní bundě a projíždějící tramvaje ženský hlas 

oznamuje, že okolo Národního divadla tramvaje sice projížděly, ale nezastavovaly. 

Rovněž se dovídáme, že do Prahy kvůli explozi přicestoval štáb ukrajinské televize. 

Vstup ukončuje záběr na odklízecí práce probíhající v pozdních hodinách, které jsou 

sledovány i lidmi z projíždějících nočních tramvají.  

Jakub Železný ze studia uvádí reportáž o problémech v okolí výbuchu. Stojí opět 

v pravé části obrazovky, v levé části se mezitím střídají záběry dokumentující následky 

neštěstí. Po úvodu kamera zacílí do ulic, konkrétně na příslušníka Policie ČR v černé 

uniformě, procházejícího ulicí. Jsou zabírány poničené domy v Divadelní ulici, nákladní 

vozy odklízející prach a suť. Televize přibližuje osudy obyvatel domů v Divadelní 

ulici - mladé ženy s kočárkem a starší paní. Z jejich rozhovorů s policistou hlídajícím 

okolí exploze je patrné, že jakýkoliv vstup do budov je nutné nahlásit a zkonzultovat 

s Policií ČR. Reportérka oznamuje divákům, že jsou od rána v Divadelní ulici 

v pohotovosti též sklenáři. Jeden takový popisuje a názorně ukazuje svou práci. Dále 

sledujeme dům zasažený explozí stojící na rohu Divadelní a Konviktské ulice. Televize 

divákům nabízí záběry do jeho interiéru, výpověď statika i dcery majitelky domu, která 

ukazuje, kde a jak byl dům poškozen. Obyvatel domu stojícího naproti tomu, kde 

k explozi došlo, popisuje poměrně expresivně pro Českou televizi celou událost. Bohatě 

přitom gestikuluje. Následně jsou promítány fotografie z interiéru budovy Univerzity 

Karlovy Hollar. Televize nám rovněž zprostředkuje výpověď pana Martínka, který byl 

v době výbuch v budově Akademie věd a celou událost natočil na mobilní telefon. Při 

záběrech na odvážené poničené automobily nám ženský hlas říká, že vlastníci vozů 

čekají na vypořádání s pojišťovnou a škody budou zřejmě v milionech.  

Vracíme se do studia. Tentokrát moderátor stojí v levé části, v pravé pak 

probíhají záběry z kontrol plynovodů v ulicích, což nám napovídá, čeho se bude týkat 

další část zpravodajské relace. Potvrzuje to rovněž menší modrý titulek na bílém pozadí 

„KONTROLY PLYNU“ v dolní části záběru.  

Střih přesouvá pozornost znovu do ulic Prahy. Můžeme vidět malý bagr, který 

v nočních hodinách za dozoru muže ve výstražné kope jámu u kavárny Slavia. Mužský 

hlas záběry komentuje. Oznamuje divákům, že hrubou práci můžou dělat stroje, později 

je však nutné postupovat obezřetně, jen s lopatkou. Pozorujeme plynaře v akci. 

Sledujeme, jak po žebříku lezou do jámy a zaslepují potrubí u kavárny Slavia, kde po 
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havárii došlo k úniku plynu. Poté mohou diváci sledovat na digitální mapě graficky 

znázorněné oblasti, které jsou od dne nehody bez plynu. Následují komentáře mladší 

ženy a starého muže, které neštěstí zasáhlo, k zásahu plynařů. Pak už vidíme provádění 

samotné akce, tedy obnovování přívodu plynu. Televize nám přibližuje plán obnovení 

přívodu plynu přímo z úst mluvčího Pražské plynárenské Miroslava Vránka, který vše 

ukazuje na mapce. Mužský hlas oznamuje, že do oblasti budou pro jistotu nasazeny 

měřící vozy, aby monitorovaly danou oblast, což dokazují i záběry na měřící vozy 

vyjíždějící do ulic. Expert Pražské plynárenské za jízdy tímto vozem popisuje, jak 

měřící vozy fungují. Na závěr televize předkládá divákům záběr na hasiče odklízející 

sutiny. 

Celá část zpravodajství týkající se exploze plynu v domě v Divadelní ulici je 

zakončena slovy Jakuba Železného, že Magistrát přislíbil občanům zasaženým 

výbuchem finanční pomoc.   

1. 5. 2013156 

Délka zprávy: 4:24 

Délka relace: 44 minut 

Události se tento den věnují především oslavám prvního máje, exploze 

v Divadelní ulici již není Zprávou dne. Moderátorkou je po Jakubu Železném opět žena, 

Marcela Augustová. Je upravená, decentně nalíčená, má na sobě tmavé pouzdrové šaty 

a růžové sáčko. Při uvádění vstupu stojí v pravé části obrazovky, v levé můžeme vidět 

záběry zdevastované Divadelní ulice. 

Reportáž začíná rozhovorem s panem Brunclíkem, majitelem trafiky v blízkosti 

domu, v němž k výbuchu došlo. Dále vidíme záběry do poničené trafiky, které 

komentuje ženský hlas. Poté nás stejný hlas informuje o tom, že majitel kavárny Slavia 

chce svůj podnik otevřít již zítra. Slova doplňují fotografie kavárny zasažené 

katastrofickou událostí. Následuje rozhovor s provozním kavárny Slavia Karlem 

Pečánkou, který rovněž popisuje samotný výbuch. Posléze kamera zabírá provizorně 

opravený interiér kavárny. 

Televizní štáb se přesouvá na ulici, kde reportérka komentuje situaci 

u Národního divadla. Prochází přímo kolem pohotovostních aut a oznamuje divákům, 

že se jich na místě v daném čase nacházelo rovných šest. Také říká, že v budově 
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Akademie věd se už od rána mění okna. Tvrzení je podpořeno záběrem na poničenou 

budovu a detailem na sklenáře nakládajícího vysklené rámy do vozu. Dále vidíme 

ženským hlasem komentované detaily ze zdevastovaného interiéru budovy Akademie 

věd. Spolu s reportérkou nahlížíme i do kanceláře místopředsedy Akademie věd, která 

se nachází přímo naproti vybuchlému domu č. p. 5 v Divadelní ulici. Reportérka 

popisuje konkrétní způsobené škody, které jsou vždy zabrány kamerou. Jedná se 

například o povalené židle nebo „symbol výbuchu“ - hodiny, které se zastavily přesně 

v čase exploze. Následuje výpověď vedoucího provozního odboru Akademie věd ČR 

Jindřicha Sojky. Vstup týkající se škod v budově Akademie věd končí detailem na koště 

zametající střepy z podlahy. 

Přesouváme se za reportérkou na zastávku Národní divadlo, kde právě zastavuje 

tramvaj, což potvrzuje reportérčina slova o tom, že byl provoz na této zastávce obnoven. 

Záběr na procházející chodce ukazuje, že i jim se pohyb v oblasti navzdory omezením, 

která jsou ze záběrů patrná (ochranné pásky), značně usnadnil.  

Poté vidíme detailní záběry plynových trubek, bagrů a plynařů ve výstražných 

vestách pracujících v blízkosti kavárny Slavia. Hlas reportérky poskytuje divákům 

informaci, že i zde se vše pomalu vrací do stavu před nehodou. Rozhovor s mluvčím 

Pražské plynárenské Miroslavem Vránkem tuto skutečnost potvrzuje. 

Následně se s reportérkou přemisťujeme k domu č. p. 5 v Divadelní ulici. 

V pozadí můžeme vidět podepřené zdi domu a dělníky ve výstražných vestách, kteří 

likvidují následky škody a zabezpečují okna, aby se do domu nikdo nedostal. Pak se 

hledáček kamery zaměřuje na policisty, kteří místo hlídají a vyšetřují, proč k neštěstí 

došlo. 

Vracíme se do studia za Marcelou Augustovou. Ta stojí uprostřed záběru 

u červeného pultu, pozadí tvoří modrá grafika. Oznamuje divákům, že výbuch zničil 

i obrazárnu znalce umění Zdeňka Sklenáře včetně děl česko-argentinského umělce 

Federica Diaze, které však již koupil nový majitel. Tomu je nyní galerista povinen 

škodu uhradit.  

Televize nám předkládá záběry komentované mužským hlasem, na nichž je 

ukázáno, jak jsou z poničené galerie vyprošťovány zachované obrazy. Dále je divákům 

zprostředkován rozhovor se Zdeňkem Sklenářem, který považuje za zázrak to, že 

v sutinách domu nikdo neuvízl. Pokračuje sled fotografií zničeného objektu 

komentovaný mužským hlasem. Posléze škody potvrzuje i sám galerista. 
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Reportér stojící před zdevastovanou galerií informuje diváky, že výbuch 

předčasně ukončil výstavu Federica Diaze. Jeho díla byla zničena. Sám malíř pro 

Českou televizi v rozhovoru potvrzuje, že ten den vyučoval na blízké UMPRUM, takže 

explozi slyšel. Při sledování záběrů z výstavy mužský hlas říká, že umělecká díla byla 

před výbuchem, jenž je znehodnotil, prodána.  

Kamera se soustředí na likvidátory pojišťovny v červených helmách a žlutých 

reflexních vestách mapující škody. Dále vidíme rozhovor s ministryní kultury Alenou 

Hanákovou odehrávající se před budovou galerie. Ta slibuje poskytnutí náhradních 

prostor pro galerii. Sledujeme pracovníky v neonových vestách odklízející škody 

a mužský hlas se z místa loučí konstatováním, že se galerie do budovy na Smetanově 

nábřeží zřejmě nikdy nevrátí. Takto je zakončena celá zpráva o výbuchu v Událostech 

z 1. 5. 2013. 

2. 5. 2013157 

Délka zprávy: 1:56 

Délka relace: 48 minut 

Zpráva o výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici je uvedena ze studia Událostí 

formálně oblečenou a upravenou Anetou Savarovou, která diváky s vážnou tváří 

informuje o tom, že v současnosti probíhá sčítání škod způsobených neštěstím, a také 

o policejním vyšetřování příčiny exploze. Moderátorka stojí v pravé části obrazovky, 

v levé části můžeme na digitální obrazovce vidět záběry z odklízecích prací, na nichž 

nechybí samotný zasažený objekt podepřený dřevěnými nosníky ani muži v červených 

helmách a reflexních vestách. Poslední slova vyřčená moderátorkou se týkají odklízení 

následků výbuchu. Upozorňuje diváky, že s úklidem budovy Hollar, kde sídlí Fakulta 

sociálních věd Univerzity Karlovy, pomáhají i studenti. 

Následuje střih a detail na koště, kterým jsou zametány střepy v posluchárně 

Hollaru. Menší modrý titulek na bílém obdélníku „ÚKLID PO VÝBUCHU“ napovídá, 

čeho se bude tento vstup týkat. Kamera se vzdaluje a v záběru je vidět starší muž, který 

zmetá střepy v prázdné učebně. Ženský hlas konstatuje, že místo studia nyní na Hollaru 

probíhá úklid. Televize předkládá rychlý sled záběrů úklidu budovy. 

Poté se přesouváme do knihovny. Reportérka stojí mezi regály s knihami 

a názorně ukazuje, že většina knih je již zpět na svém místě. Rovněž však říká, že 
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následky exploze jsou stále patrné. Kamera současně s jejím monologem ony 

pozůstatky výbuchu (prasklou omítku, vysklená okna) detailně zabírá. Ženský hlas poté 

divákům za doprovodu záběrů na rozházené knihy a chaos ve studovně sděluje, že 

v knihovně v době výbuchu nikdo nebyl, protože výjimečně otevírala až v deset hodin.  

Poté sledujeme výpověď děkana Jakuba Končelíka, který poznamenává, že se 

v době neštěstí mimořádně neučilo v největší posluchárně Hollaru. Zatímco kamera 

projíždí interiérem budovy, sděluje nám ženský hlas, že fakulta už má zajištěny 

náhradní prostory pro výuku i zkoušení. Hlas diváky také informuje, že pomoci 

s úklidem Hollaru chtějí taky studenti, což dokazují slova Kateřiny Písačkové, členky 

iniciativy Oživme Hollar, která tuto skutečnost potvrzuje. 

Na obrazovce poté probíhají záběry výměny oken v domech v okolí havárie. 

Dovídáme se, že práci s opravami mají i majitele okolních bytů. Následuje sled detailů 

poničeného interiéru bytu rodiny Štibrányiových. Okna jsou tam v současnosti vyplněná 

dřevotřískou, což dokládá i rozhovor s Monikou Štibranyi vedle jednoho takto 

zakrytého okna, jenž navíc televiznímu štábu říká, že se vše musí dělat pod dohledem 

památkářů, takže výměna oken bude trvat přibližně měsíc. 

Další vstup je zasazen do interiéru kavárny Slavia, kterou redaktorka označuje 

jako symbol ožívání okolí výbuchu. V ranních hodinách byla poprvé od exploze 

otevřena. Televize přináší výpověď manažerky kavárny Lucie Kleknerové, jež přiznává, 

že vzhledem k dočasné absenci plynu byl omezen sortiment teplých pokrmů. To je 

doloženo detailem na jídelní lístek, na kterém je omezení deklarováno. Kamera sleduje 

pohyb servírky a ženský hlas konstatuje, že provoz byl obnoven pouze v jedné, méně 

zasažené, části kavárny. Druhá část zůstává až do následujícího týdne zavřená a diváci 

můžou vidět, jak zde dělníci oblečení v charakteristických montérkách opravují zdi 

a fasádu. Po střihu do studia se již moderátorka našemu tématu nevěnuje. 

3. 5. 2013158 

Délka zprávy: 0 

Délka relace: 48 minut 

Tohoto dne není v Událostech o explozi žádná zmínka. 

4. 5. 2013159 
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Délka zprávy: 0 

Délka relace: 44 minut 

Tohoto dne není v Událostech o explozi žádná zmínka. 

5. 5. 2013160 

Délka zprávy: 0 

Délka relace: 44 minut 

Tohoto dne není v Událostech o explozi žádná zmínka. 

6. 5. 2013161 

Délka zprávy: 2:02 

Délka relace: 48 minut 

Zprávu o výbuchu uvádí moderátorka Událostí Jolana Voldánová. Oblečena je 

v modrém kostýmku a působí upraveným dojmem. Stojí v levé části studia, za jejími 

zády po levé straně můžeme vidět na menší obrazovce na světle modrém obdélníku 

s tmavě modrým pozadím bíle napsané datum, po pravé straně na velké obrazovce 

probíhá video se záběry z doby exploze. V dolní části televizní obrazovky je umístěn 

titulek „DO HOLLARU SE VRACÍ ŽIVOT“, který je napsán tmavě modrými písmeny 

a zasazen do bílého obdélníku. Moderátorka oznamuje, že se týden po neštěstí do škol 

v blízkosti domu č. p. 5 v Divadelní ulici vrátili studenti, i když v těchto budovách stále 

pokračují úklidové práce. Exploze dle jejích slov podpořených jemnou gestikulací pravé 

ruky zranila 40 lidí a způsobila škody okolo sto milionů Kč. 

Následné záběry ukazují detaily poničeného interiéru Hollaru a uklízení střepů, 

které již bylo k vidění v Událostech z 2. 5. 2013. Ženský hlas to komentuje slovy, že 

před několika dny zde bylo slyšet jen řinčení skla při úklidu. Po střihu sledujeme děkana 

Jakuba Končelíka, jak přestřihuje červenou pásku přede dveřmi Hollaru, a tím budovu 

znovu otvírá. Ženský hlas pak divákům sděluje, že dnes už tu cinkají skleničky se 

šampaňským, což vytváří působivý kontrast (řinčící sklo vs. cinkající skleničky). 

V záběru se ocitá právě otevíraná lahev šampaňského a děkan s kolegy při symbolickém 

přípitku, který muži komentují: „Ať nám slouží!“. 

Ženský hlas poté diváky za doprovodu videozáznamu z knihovny z 2. 5. 2013 

informuje o tom, že se Fakulta sociálních věd již vypořádala s nejhoršími následky 
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exploze, přesto však některé učebny ještě zůstávají zavřené. Výpověď Jakuba Končelíka 

toto tvrzení potvrzuje.  

Střihem se dostáváme na nádvoří před knihovnu, kde je stále nepořádek a jsou 

zde naskládány prázdné okenní rámy. Reportérka připomíná, že na minutu přesně před 

týdnem, tedy v devět hodin a padesát minut, otřásl budovou výbuch. Šest lidí ze stovek 

přítomných v budově se dle jejích slov zranilo. Dále nám televize předkládá záběry 

přímo ze dne výbuchu, kde můžeme vidět i detailní pohledy na zraněné osoby. Přitom 

nám ženský hlas říká, že v Hollaru se zranili pouze zaměstnanci školy. Z balkonku 

v Hollaru přeje rektor Univerzity Karlovy v Praze Václav Hampl za doprovodu Jakuba 

Končelíka zraněným brzké uzdravení.  

Následuje detail na obličej mladé dívky, která se vyklání z okna Hollaru. Záběry 

komentuje ženský hlas, jenž říká, že po týdnu se vrací do školy též studentka 

žurnalistiky Marie. Kamera zabírá tutéž dívku zdálky sedící v lavici v učebně Hollaru. 

Ženský hlas diváky informuje, že Marie před týdnem, když došlo k explozi, seděla ve 

stejné učebně, na stejném místě. Marie sděluje, že se na studenty při výbuchu vysypala 

všechna okna, studenti se schovali pod lavice a poté se dali na útěk.  

Dále televize přináší fotografie z interiéru Hollaru den po výbuchu, ženský hlas 

informuje, že nyní je již vše uklizené. Kamera se vrací k Marii Valentové, sedící stále 

v učebně, která říká, že i když vidí opravený interiér, stále v ní přežívá vzpomínka na 

explozi.  

Další část zprávy začíná detailem na logo AMU, od nějž se kamera postupně 

vzdaluje tak, až je vidět celý vstup do budovy. Diváci se dozvídají, že dnes byla 

otevřena též budova Filmové fakulty na Smetanově nábřeží. Následuje střih na místo 

výbuchu, před dům č. p. 5 v Divadelní ulici, kde vidíme policistu v černé uniformě 

a pásky značící zákaz vstupu. Ženský hlas dodává, že tato oblast zůstává nadále 

uzavřena. Tímto konstatováním je zpráva o výbuchu ukončena. 
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Příloha č. 2: Sémiotická analýza hlavní zpravodajské relace soukromého 

televizního vysílání (FTV Prima) - Denotace 

29. 4. 2013162 

Délka zprávy: 26:47  

Délka relace: 30 minut 

Již v úvodu zpravodajské relace informuje formálně oblečená moderátorská 

dvojice ve složení Sandra Parmová a Roman Fojta diváky o tom, že Zprávy budou dnes 

věnované hlavně obrovskému výbuchu, který otřásl centrem Prahy. Moderátoři stojí za 

bílým pultíkem, kamera jim zabírá horní část těla. Muž stojí mírně vpravo v záběru, 

žena pak vedle něj mírně vlevo. Oba mají před sebou podklady vytištěné na 

tyrkysových papírech. Pozadí je tyrkysově tónováno, v levé polovině obrazovky vidíme 

grafiku s motivem zeměkoule, napravo pak lidi sedící u počítačů, zřejmě členy týmu 

tvořícího Zprávy FTV Prima. 

 Následuje střih doprovázený znělkou. Na levé straně obrazovky se objevuje 

koláž, kterou tvoří detail na obličej zraněné dívky a žlutý sanitní vůz. Pravou část pak 

zabírá velký bílý nápis „VÝBUCH V CENTRU PRAHY“. Ten se při doznívání znělky 

rozpadne na střepy a zmizí. Postupně mizí i koláž nalevo, čímž se odkrývá záběr na 

bagr odklízející suť z ulic města. Dále vidíme policisty zasahující v poničené ulici. 

Divákům je nabídnuta též část výpovědi primátora Bohuslava Svobody: „Přední stěna je 

pravděpodobně asi o pět centimetrů posunutá.“ Po záběru na odklízecí práce v ulicích 

sledujeme lidi prchající z místa nehody, mimo jiné i muže nesoucí mladou dívku 

v náručí. V tomto momentě začíná hrát dramatická hudba. Televize divákům 

zprostředkovává část výpovědi policisty, který tvrdí: „Policie se podílela na evakuaci 

více než dvou stovek osob.“ Hudba stále hraje a na obrazovce probíhají záběry 

zraněných lidí nebo lidí otřesených výbuchem. Záchranář říká: „Máme asi padesát pět 

zraněných.“ Se stále stejným hudebním podkreslením jsou divákům předkládány další 

záběry na zraněné. Do televize promluví i účastník exploze: „Strašná rána, hroznej 

výbuch, všechno se otřáslo.“ Přitom už na obrazovce sledujeme záběry ze zásahu 

policistů a hasičů v blízkosti vybuchlého domu. Následuje záběr na schodiště, na němž 

leží převrácená rostlina v květináči. Kamera se postupně vzdaluje, do záběru se 

dostávají i vysklená okna. Starší paní to komentuje slovy, že si v době výbuchu myslela, 
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že se boří dolů i s domem. Hudba neustává, kamera nyní cílí na policisty v černých 

uniformách procházející skrze kolonu policejních, hasičských i jiných vozidel. Televize 

nám poskytuje výpovědi dalších dvou účastníků výbuchu, jeden říká: „V první chvíli 

nikdo nevěděl, co se děje.“ Diváci pak mohou sledovat další záběry na zraněné, a to jak 

na ošetřované záchranáři v oranžových reflexních bundách, tak na ty, o něž již bylo 

postaráno, a odcházejí z okolí exploze. Dramatická hudba vrcholí. Nástin atmosféry na 

místě krátce po výbuchu končí záběrem na záda policisty v černé uniformě, na níž je 

zřetelný velký žlutý nápis POLICIE ČR. 

Obraz se vrací k moderátorům do studia. Sandra Parmová informuje diváky, že 

centrem Prahy otřásl výbuch, který poničil několik budov, zranil 35 lidí a jeden člověk 

skončil s těžkým zraněním v nemocnici. Pohledem pak pobídne svého kolegu, jenž se 

ujímá slova. Sděluje divákům, že informace o mrtvých se naštěstí nepotvrdily. Příčinou 

výbuchu byl dle jeho slov unikající plyn. 

Střihem se přesouváme do poničené ulice, v níž probíhají odklízecí práce. 

Mužský hlas začíná svůj komentář oznámením přesného času exploze: „ Devět hodin, 

padesát tři minut.“ Dále podává informace o průběhu výbuchu, zatímco sledujeme 

záběry zdevastovaného okolí místa, kde k výbuchu došlo. Na obrazovce vidíme 

vysklená okna, dům č. p. 5 podepřený vzpěrami. Kamera se zaměřuje také požární vůz 

a na hasiče stojící opodál. Poté se mužský hlas věnuje událostem bezprostředně po 

explozi. Popisuje křik a paniku lidí v okolí zasaženého místa, zatímco na obrazovce 

probíhají záběry zraněných a šokovaných účastníků neštěstí. 

Sledujeme celé výpovědi svědků výbuchu, muže a starší ženy, které jsme měli 

možnost ve zkrácené verzi slyšet již v úvodu Zpráv. Nově je zařazena výpověď mladé 

ženy, zřejmě studentky, dvou mužů středního věku, a také Jakuba Končelíka . Všichni 

jsou zpovídáni přímo na ulici, kamera jim detailně zabírá obličej. Jejich výpovědi se 

shoduji: mluví o velké ráně, praskajících zdech a oknech. Jeden z mužů hovoří 

i o zraněných.  

Mužský hlas za doprovodu záběrů na horlivě pracující policisty a hasiče a na 

zraněné zdůrazňuje následky výbuchu: „Střepy zaseknuté v kůži, všudypřítomná krev, 

zoufalství. V jednu chvíli volalo na tísňovou linku prý až tisíc lidí.“ První informace 

z místa byly údajně katastrofické, mluvilo se o několika mrtvých, takže byl aktivován 

krizový plán. Na místo vyrazili všichni záchranáři, kteří byli v tu dobu ve službě. Také 

nemocnice měly pohotovost.  
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Kamera se přesouvá k reportérovi v terénu, který má na sobě černou bundu 

s oranžovým logem „Prima news“. Ten sděluje divákům, že tlaková vlna způsobila 

vysklení oken i ve vzdálenosti několik stovek metrů od místa, kde k explozi došlo. 

V pozadí je možné vidět dům s vysklenými okny, což dokládá reportérovo tvrzení.  

Záběr se přesouvá na nábřeží, kde po kolejích projíždí žlutý vůz záchranné 

služby s houkající sirénou. Poté nám televize přináší výpověď ředitele pražských 

záchranářů Zdeňka Schwarze, který pravděpodobně v jedné z ulic v blízkosti té, v níž se 

odehrála katastrofa, a má na hlavě helmu s obličejovým krytem. To, o koho se jedná, se 

diváci dovídají z bíle psaného titulku, který je tyrkysově podbarven a obsahuje i logo 

Zpráv. Titulek se nachází v levé dolní části obrazovky. Zdeněk Schwarz říká, že v okolí 

exploze bylo těžce zraněno nejvýše čtyřicet osob, zbylá zranění jsou lehčí povahy. 

Sledujeme záběry z okolí domu číslo pět. Můžeme vidět shluky hasičů v černých 

uniformách s reflexními prvky, požární vozy a ulici plnou sutě. Mužský hlas upozorňuje 

diváky, že počet zraněných nemusí být konečný, jedná se totiž jen o součet zraněných 

v okolí nehody. Do domu č. p. 5 totiž nesměl delší dobu po explozi kvůli vysoké 

koncentraci plynu a porušené statice vstoupit. Kamera se postupně vzdaluje.  

Střihem se dostáváme k výpovědi ředitele pražských policistů Martina 

Vondráška. Jeho jméno i profesi si opět můžeme přečíst na tyrkysově podbarveném bíle 

napsaném titulku v levé spodní části obrazovky. Martin Vondrášek stojí na ulici, je 

oblečen v policejní uniformě, na hlavě má čepici. Kamera mu zabírá detailně horní část 

těla. Ředitel pražských policistů sděluje, že bylo z okolí výbuchu evakuováno okolo 

200 lidí. Poté promluví rovněž z terénu ředitel pražských hasičů Jaromír Pešek, jehož 

jméno a profese je divákům prozrazena stejným způsobem jako u Martina Vondráška. 

Taktéž je oblečen v uniformě, na hlavě má čepici. Jeho výpověď potvrzuje fakt, že do 

domu č. p. 5 není možné kvůli vysoké koncentraci plynu a hrozbě následného výbuchu 

vstoupit, přestože tam mohou být ještě dvě až tři osoby. Během Peškovy výpovědi 

nabízí FTV Prima krátký prostřih na zásah požárníků v oranžových vestách.  

Dále diváci vidí mužským hlasem komentované záběry na zásah plynařů 

v zasažené oblasti. Plynaři jsou oblečeni v modrých uniformách, v záběrech je vidět 

rovněž jejich modré vozidlo. Následuje střih, posléze nám FTV Prima zprostředkovává 

výpověď tehdejšího pražského primátora Bohuslava Svobody, který říká, že výbuch 

vznikl pravděpodobně v přízemí budovy. Řeč je opět natočená v ulicích Prahy, primátor 

je kamerou zabrán v detailu. V pozadí stojí mladá novinářka a policista v uniformě. 
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V levé dolní části obrazovky nechybí tyrkysově podbarvený titulek se jménem a profesí 

promlouvajícího. Prostřihem se dostáváme do okolí výbuchu, kamera zabírá Novou 

scénu Národního divadla, Divadelní ulici plnou sutě, požárnický vůz, shluk hasičů 

v černých uniformách s reflexními prvky a bílých helmách. Prostřih končí záběrem na 

dům č. p. 5. Po celou dobu primátor Svoboda diváky informuje o tom, jak se věci mají. 

Říká, že škody porostou, a že přední stěna domu č. p. 5 byla posunutá a bude podepřena 

kovovými vzpěrami, aby nedošlo ke zřícení. Obraz se vrací k Bohuslavu Svobodovi, 

který výpověď zakončuje tím, že problém byl prozatím vyřešen uzavřením přívodu 

plynu.  

Mužský hlas poté referuje, že po snížení koncentrace plynu se do domu dostali 

první záchranáři se psy. Toto tvrzení je podpořeno záběry na záchranáře se psy. FTV 

Prima uveřejňuje výpověď člena kynologické skupiny Filipa Štracha, jehož jméno 

a povolání je možné zjistit v tyrkysově podbarveném titulku v levé dolní části 

obrazovky. Záchranář je zabrán v detailu, na hlavě má helmu se světlem. Uvádí, že tři 

speciálně vycvičení psi, kteří byli do domu č. p. 5 vysláni, neoznačili žádná místa, což 

znamená, že by v objektu neměl být uvězněn žádný člověk. Mužský hlas pokračuje 

v podávání informací. Říká, že původní domněnky o obětech výbuchu se nepotvrdily, 

obrovské škody ještě nejsou vyčísleny. Na obrazovce probíhají záběry na dům č. p. 5 

zajištěný vzpěrami, haldy suti v ulicích a zasahující hasiče a záchranáře. Mužský hlas 

konstatuje, že to, kolik lidí bylo zraněno a že nedošlo následkem výbuchu k žádnému 

úmrtí, je vzhledem k jeho velikosti výjimečně dobré. Loučí se slovy: „Redakce a Ondřej 

Pořízek, Prima FTV.“ 

Záběrem se ocitáme zpět ve studiu. Moderátor Roman Fojta je tentokrát zabrán 

v detailu, pozadí tvoří tyrkysová grafika. V levé dolní části obrazovky se nachází titulek 

se jménem moderátora a logem Zpráv. Roman Fojta uvádí zprávu o zásahu záchranářů, 

hasičů a policistů po výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici. 

Po střihu se na obrazovce objevuje záběr na místo výbuch z ptačí perspektivy, 

poté se kamera postupně přibližuje natolik, že vidíme zblízka zabranou ulici zasypanou 

sutí a zasahující hasiče v černých uniformách s reflexními prvky. Mužský hlas 

zdůrazňuje vážnost situace: „Tísňové linky zaznamenávají první zprávy o výbuchu. Je 

jasné, že tohle není cvičení.“ Reportér pokračuje za doprovodu záběrů z místa neštěstí, 

na nichž dominuje popadaná omítka a poničené domy v popisu událostí. Minutu po 

výbuchu se prý začaly ozývat v okolí Národní třídy zvuky sirén, zvuk sirény slyší nyní 
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i diváci sledující Zprávy. Jeho slova o velkém množství zraněných, prachu a sklu 

v ulicích jsou podpořena záběry na osoby postižené explozí. Reportér podotýká, že bylo 

potřeba místo uzavřít, jelikož hrozil další výbuch. Zasahující složky potřebují nerušeně 

pracovat, to však někteří lidé nechápou. Na obrazovce se při řeči redaktora střídají 

záběry na uzavřené ulice, houkající sanitku a pohled na okolí katastrofy z ptačí 

perspektivy.  

Následuje výpověď Martina Vondráška, který divákům sděluje, že úkolem 

policejních složek je zajištění bezprostředního okolí místa nehody a obnovení bezpečné 

dopravy. Ředitel pražských policistů poskytuje vyjádření z terénu, jeho totožnost jako 

obvykla prozrazuje tyrkysově podbarvený titulek. Následují záběry na lidi zraněné 

a otřesené výbuchem, kteří jsou ošetřováni a uklidňováni záchranáři. Dle komentáře 

redaktora se jedná naštěstí převážně o lehce zraněné, největší zkázu působilo sklo 

vypadané následkem tlakové vlny.   

Po střihu kamera cílí na požárnické auto, v záběru jsou později i záchranáři 

zasahující v ulici, v ní se nachází i vchod do budovy Hollar. Komentář nám prozrazuje, 

že se hasiči přibližují k místu výbuchu, nebezpečí však působí vysoká koncentrace 

plynu v okolí katastrofy. Ředitel pražských hasičů Jaromír Pešek je tázán, zda podle 

odborníků hrozí ještě nějaký výbuch. Odpovídá, že ano. Střihem se dostáváme před 

Národní divadlo, kde zasahují policisté. Mužský hlas říká, že se plyn nedaří zastavit, 

a proto byla nařízena další evakuace.  

Další střih nás zavede za redaktorem stojícím na křižovatce u Národního divadla. 

Reportér má na sobě černou bundu s oranžovým logem Prima news, v pozadí vidíme 

policisty řídící dopravu a procházející skupinu lidí. Informuje diváky, že policisté 

uzavírají dopravu v širším okolí místa výbuchu. Při průjezdu houkajícího 

záchranářského vozu nám mužský hlas sděluje, že v přilehlých oblastech nejezdí 

městská hromadná doprava, ulice jsou uzavřeny. Lidé museli opustit budovy Národního 

divadla. Ondřej Pořízek se loučí za doprovodu záběru na pracující záchranáře 

v oranžových vestách tím, že práce na místě ještě ani zdaleka nekončí. 

Vracíme se do studia, odkud se Sandra Parmová živě spojuje s reportérem 

Tomášem Hauptvogelem přímo na místě. Moderátorka stojí za pultíkem v levé části 

obrazovky, v levé spodní části je umístěn titulek s jejím jménem a logem Zpráv. Ve 

výřezu vlevo nahoře vidíme reportéra stojícího před kavárnou Slavia.  
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Obraz se poté přesouvá k němu do terénu. V levé dolní části obrazovky se 

objevuje charakteristický titulek se jménem reportéra a místem, kde se nachází. 

Reportér prozrazuje, že na místě i přes obnovení dopravy stále pracují záchranáři. Poté 

zpovídá Jana Havrdu, velitele zásahu. Jan Havrda má na sobě výstražnou vestu 

s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“ a bílou přilbu. Tázaný říká, že dům, v němž došlo 

k explozi, byl zabezpečen pomocí mechanických vzpěr proti spadnutí, a nyní dochází k 

prohledáváním sutin. Riziko pádu domu již není příliš velké, práce by mohly být 

ukončeny následující den odpoledne. Jan Havrda se loučí, kamera se nyní zaměřuje na 

bagr opravující chodník před kavárnou Slavie. Tomáš Hauptvogel ubezpečuje diváky, 

že další výbuch již nehrozí. 

Střihem se dostáváme do studia k moderátorovi, jenž uvádí video natočené 

Miloslavem Holmanem. Je v něm zachyceno, jak exploze poničila jeden z bytů v ulici 

Karoliny Světlé. Pozorujeme amatérské záběry komentované mužským hlasem, poté 

sledujeme výpověď Miloslava Holmana, syna obyvatelky tohoto bytu. Diváci se 

dozvídají, že krátce před desátou uslyšeli majitelé ránu, poté docházelo k evakuaci. Po 

čtyřech hodinách se mohl jít pan Holman do bytu za doprovodu policisty podívat. 

Z tohoto momentu také pocházejí amatérské záběry poskytnuté FTV Prima. Diváci 

sledují vysklená okna na chodbě, sklo rozsypané po celém bytě. Sklenáři dle slov 

redaktora budou mít v okolí výbuchu mnoho práce. 

Moderátorská dvojice připravuje půdu pro svědectví dvou žen, které byly při 

výbuchu v jeho bezprostřední blízkosti. Tentokrát jsou v záběru oba členové, střídají se 

v mluvení.  

Střihem se přesouváme do ulic. Po záběrech na zraněné ošetřované záchranáři se 

střihem přesouváme na ulici, kde reportér Zpráv zpovídá mladou studentku žurnalistiky, 

která je zároveň redaktorkou deníku Blesk. Mapka znázorňuje vzdálenost svědkyně od 

místa výbuchu. Mužský hlas podotýká, že se studentky v době exploze chystala 

v budově Hollar na test. Po střihu vidíme detail na obličej mladé ženy, v levé dolní části 

obrazovky nechybí tyrkysově podbarvený titulek, z nějž se dozvídáme jméno a profesi 

tázané. Její výpověď potvrzuje slova reportéra. Mluví o tom, že se studenti před 

výbuchem chystali psát průběžný test z Angličtiny.  

Mužský hlas opět za pomoci mapky popisuje, kde se při katastrofické události 

nacházela druhá svědkyně, kočí. V inkriminovaném momentě jela s kočárem po 

Národní třídě směrem k Mostu Legií. Po střihu ji můžeme vidět v detailu, tyrkysově 
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podbarvený titulek prozrazuje tentokrát divákům pouze její povolání. Žena vypovídá, že 

jela s kočárem přes most, když uslyšela výbuch. Byla dle svých slov v šoku.  

Na obrazovce mohou diváci vidět grafickou simulaci exploze. Po střihu 

následují záběry ze zdevastované Divadelní ulice, které jsou komentovány mužským 

hlasem. Kamera nejprve zabírá celou ulici, poté se zaměřuje na detaily: vymlácená okna 

či vyražené dveře. Posléze nám FTV Prima poskytuje další část výpovědi redaktorky 

Blesku, která celkem klidně popisuje to, jak studenti okamžitě po výbuchu opouštěli 

budovu a lehali si na zem. Kontrastně působí následující řeč kočí, které je při ní do 

breku. Exploze jí šokovala a nechce o události mluvit.  

Dále diváci shlédnou záběry z místa po nehodě, je z nich patrná panika a zmatek. 

Kočí, stále ještě plná emocí, pak říká, že mnoho lidí jí nabízelo pomoc. Redaktorka 

Blesku za doprovodu záběrů na zraněné a šokované lidi sděluje do kamery, že mnoho 

jejích spolužáků a také knihovnice utrpěli zranění. Mužský hlas informuje, že nikdo ze 

studentů naštěstí nebyl zraněn těžce. Přesto jsou však záchranáři, policisté a hasiči 

v pohotovosti. Jejich práci můžeme vidět na záběrech, které probíhají na obrazovce. 

Dozvídáme se rovněž, že hrozily další výbuchy. Studenti byli evakuováni, nesměli si 

vzít své osobní věci. Všechna tvrzení jsou doložena záběry a výpovědí redaktorky 

Blesku: „Jsem pořád bez notebooku, bez peněženky, bez klíčů, takže pořád nevím, co 

bude.“ Reportáž končí sdělením, že policisté zasaženou oblast uzavřeli. Na obrazovce 

vidíme policisty v černých uniformách s reflexními prvky, kteří oblast ohraničují 

červenobílou páskou. V dolní části obrazovky je v bledě tyrkysovém pruhu uvedeno 

bílým písmem jméno kameramana. 

Moderátorka ze studia mluví o tom, že výpovědi ostatních účastníků exploze 

jsou děsivé. Zahraniční turisté prý byli ze situace zmatení.  

Po střihu následuje sled výpovědí svědků výbuchu. Mladý muž říká, že před 

explozí spal a vzbudilo ho to, že se na něj vysypalo sklo. Starší muž je zas rozladěn, že 

okolí výbuchu bylo uzavřeno, tudíž nemůže domů. Mladá žena v době exploze 

pracovala v kanceláři. Tvrdí, že se v osudném okamžiku zatřásla celá budova.  

Reportérka stojí na odtahovém parkovišti Na Kotlářce, kam jsou svážena auta 

z okolí výbuchu. Je jich tam přibližně padesát. Diváci zhlédnou výpověď pracovníka 

odtahového parkoviště, dle jeho slov jsou poškozena většinou jen skla aut.  

Záběr se přesouvá zpět na Národní třídu, sledujeme auta a tramvaje stojící 

v koloně. Ženský hlas oznamuje, že turisté byli zmatení a netušili, proč je Národní třída 



66 

 

uzavřená. FTV Prima přináší výpověď skupiny německých turistů. Ti se dozvěděli 

o neštěstí od svých známých z Německa, protože o ně měli starost. Dále sledujeme 

výpověď ženy z Francie se dvěma dětmi a promluvu starší cizinky, která tvrdí, že 

výbuch byl děsivý. Reportérka se loučí a předává slovo do studia. 

Moderátor ze studia stručně informuje o stavu pohotovosti v pražských 

nemocnicích. Střihem se ocitáme na ulici, kamera cílí na sanitní vůz. Před ním stojí 

hasiči i policisté. Dále vidíme dva záchranářské vozy, jeden stojí a druhý kolem něj 

projíždí. Mužský hlas sděluje divákům, že dnes zažili záchranáři nejvyšší pohotovost, 

každého zraněného museli ošetřit a dopravit do nemocnice. Následuje záběr na 

houkající sanitku. Další záběr ukazuje práci záchranářů v oranžových bundách, dle slov 

reportéra jich bylo na místě kolem čtyřiceti. Speciální záchranářský kamion, takzvaný 

Golem, se k neštěstí nakonec nedostal. Zdeněk Schwarz ve své výpovědi tvrdí, že vůz 

nebyl na místo vyslán kvůli úzkým ulicím, menšímu počtu zraněných a rozsahu zranění.  

Pohotovost prý vyhlásili téměř všechny pražské nemocnice, kam byli zranění 

rovnoměrně převáženi. Toto tvrzení doprovází záběr na sanitní vůz a vjezd do 

Thomayerovy nemocnice. Zdeněk Schwarz to svou výpovědí potvrzuje. 

Střihem se ocitáme před Thomayerovou nemocnicí, před níž stojí reportér 

oblečený v černé bundě s oranžovým logem Prima news. Upozorňuje diváky, že do 

Thomayerovy nemocnice bylo převezeno devět zraněných a byl zde aktivován krizový 

plán. Poté sledujeme výpověď mluvčí Thomayerovy nemocnice Martiny Štanclové, 

jejíž jméno a profesi najdeme v levé dolní části obrazovky v tyrkysově podbarveném 

titulku. Mluvčí sděluje, že se na ambulanci právě dokončuje práce a zraněným se věnují 

lékařské kapacity.  

Kamera zacílí na nápis „FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE“. Za 

doprovodu záběrů na celý areál nemocnice a sanitku vjíždějící do dvora mužský hlas 

oznamuje, že i zde přijali zvláštní opatření. Výpověď mluvčí Fakultní nemocnice Motol 

Pavlíny Dankové, jejíž totožnost odkrývá charakteristický titulek, informaci upřesňuje. 

Přesně v 10:02 nemocnice obdržela výzvu, traumaplán byl aktivován o minutu později. 

Při záběrech na projíždějící sanitky a také na záchranáře zasahující přímo v místě 

výbuchu vysvětluje mužský hlas průběh aktivace krizového plánu. Nemocnice se dle 

jeho slov musí připravit na to, aby bylo možné ošetřit co nejvíce zraněných za co 

nejkratší čas. Následují záběry, které ukazují práci lékařů při operaci na sálu. Jedná se 

o záběry ilustrační, což nám prozrazuje nenápadný tmavě tyrkysově podbarvený bílými 
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malými písmeny napsaný titulek „ilustrační záběry“. Při jejich promítání mužský hlas 

pokračuje v popisu uvedení traumaplánu do chodu. Dalším krokem je stažení lékařů 

z jejich pracovišť, aby mohli pomoci zraněným při nenadálé katastrofě, například té, 

jaká se udála ten den v centru Prahy. Diváci poté vidí na televizní obrazovce záběry ze 

zásahu záchranářů při výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici. Mohou sledovat 

ošetřování zraněných i jejich nakládání do záchranářských vozů.  

Záběr se vrací k Pavlíně Dankové. Ta říká, že při aktivaci krizového plánu je 

nutné posunout plánované příjmy pacientů i některé operace. Reportér Václav Janata se 

loučí slovy, že právě v Motole zůstává muž, jenž byl výbuchem těžce zraněn. V dolní 

části obrazovky v tyrkysovém pruhu si mohou diváci přečíst jméno kameramana, který 

tuto reportáž natočil.  

Střih nás zavede zpět do studia. Moderátorka Sandra Parmová se spojuje 

s reportérem stojícím před Fakultní nemocnící Motol, kde leží těžce zraněný muž, 

o němž před několika okamžiky hovořil Václav Janata. Kamera zabírá v detailu Sandru 

Parmovou, reportér je vidět ve výřezu v levém horním rohu. 

Střihem se dostáváme před Motol k formálně oblečenému reportérovi Tomáši 

Drahoňovskému. Ten sděluje divákům, že těžce zraněný muž je již tři hodiny na 

operačním sále. Při výbuchu utrpěl zlomeninu bérce. Všichni ostatní zranění by dle slov 

reportéra již měli být doma. 

Sandra Parmová ze studia děkuje Tomáši Drahoňovskému a upozorňuje diváky 

na to, že nyní uvidí exkluzivní záběry natočené kameramanem FTV Prima přímo 

v místě exploze, které nepotřebují komentář. 

Záběry podkreslené dramatickou hudbou začínají pohledem na záda hasiče 

v černé uniformě s reflexními prvky jdoucího skrz ulici plnou suti. Dále vidíme detaily 

zdevastovaného domu a vymlácená okna budovy, která je ohraničena červenobílou 

ochrannou páskou. Opět se v záběru ocitá hasič, který ukazuje skrz vysklené okno zcela 

zničený interiér budovy. Na ulici leží popadané kusy dřeva a velké množství suti, 

opodál stojí skupinka hasičů v uniformách. Dům č. p. 5 je podepřen vzpěrami. Video 

končí pohledem na hasiče na vysokozdvižné plošině 

Po návratu do studia moderátor ubezpečuje diváky, že katastrofu v Divadelní 

ulici skutečně způsobil výbuch plynu. To prý potvrdil v odpoledních hodinách 

i primátor Bohuslav Svoboda. Není ale jasné, proč k nehodě došlo. Existují tři základní 

vyšetřovací verze. 
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Po střihu se obrazem ocitáme přímo v okolí výbuchu, kde vidíme pracující 

hasiče a policisty. V úvodu reportáže je slyšet houkání sirény sanitního vozu. Následují 

detailní záběry na vysklená okna a na jejich zabezpečování hasiči na vysokozdvižné 

plošině. Mužský hlas zdůrazňuje, že právě „ta obrovská rána, ta síla výbuchu“ (spojení 

několikrát zdůrazněno, opakováno), která způsobila vysklení všech oken v okolí, 

ukazuje na to, že se plyn před vypuknutím katastrofy kdesi dlouhou dobu hromadil. Při 

záběrech na plynárenský vůz projíždějící ulicí reportér říká, že dle první vyšetřovací 

verze plyn unikal ze starých trubek v podzemí. Diváci mohou zhlédnout krátkou ukázku 

práce plynařů v modrých stejnokrojích, do které vstupuje ředitel pražských hasičů se 

svou výpovědí. Říká, že neví, proč k neštěstí došlo, ale kloní se k již dříve zmíněné 

verzi.  

Též mužský hlas za doprovodu záběrů na hasiče pracující na vysokozdvižné 

plošině tvrdí, že se tato verze jeví jako nejpravděpodobnější. Napovídá tomu i opětovné 

uzavření nábřeží a přilehlých ulic, k němuž došlo odpoledne. Z této akce pocházejí 

záběry na policisty v uniformách natahující modrobílou pásku, které jsou v daný 

moment k vidění na obrazovce. Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan tuto skutečnost ve 

své výpovědi potvrzuje, k uzavírce došlo, protože v blízkosti kavárny Slavia byla 

zjištěna větší koncentrace plynu. Následně se kamera zaměřuje na kavárnu Slavia 

a reportér podotýká, že zde byl po poledni znovu cítit plyn, který tedy zřejmě skutečně 

vzlíná z podzemí. Diváci mají možnost vidět plynaře pracující nedaleko kavárny.  

Po střihu sledujeme výpověď Josefa Částky, který je, jak je patrné z tyrkysově 

podbarveného titulku, manažerem kavárny Slavia. Josef Částka s povzdechem 

konstatuje, že za mostem čeká, co bude dál. 

Reportér nám objasňuje druhou vyšetřovací verzi, která pracuje s tím, že potrubí 

mohli poškodit dělníci, kteří v ulici pracovali již den před výbuchem. Třetí verze počítá 

s tím, že někdo nechal v budově plyn, ať nevědomky nebo vědomě, unikat. Pokud tak 

někdo učinil vědomě, mohl se inspirovat případem z Frenštátu pod Radhoštěm. Po 

těchto slovech se na obrazovce, kde předtím probíhaly záběry z oprav prováděných 

hasiči a policisty v okolí domu č. p. 5 v Divadelní ulici, objevuje dům poškozený 

výbuchem plynu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tam František Kaiser nechal úmyslně 

puštěný plyn, aby dům vyhodil do povětří. 
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Vracíme se do studia za Sandrou Parmovou. Ta se znovu spojuje s Tomášem 

Hauptvogelem, kterého již diváci vidí ve výřezu v levé horní části obrazovky. 

Moderátorka se ho táže, jak probíhá policejní vyšetřování. 

Přesouváme se za reportérem do centra města. Kamera zabírá zblízka dům č. p. 5 

podepřený vzpěrami a hromady suti v jeho okolí. Pracuje zde mnoho hasičů 

a záchranářů. Poté reportér zpovídá Tomáše Hulana. Dle jeho slov je verze výbuchu 

plynu nejpravděpodobnější variantou, přesná příčina ještě není vyšetřena. Tomáš 

Hauptvogel slibuje divákům, že FTV Prima bude vše monitorovat. 

Diváci sledují opět moderátorské duo ve studiu Zpráv. Sandra Parmová sděluje 

divákům, že exploze v centru Prahy neunikla ani zahraničním médiím, a to jak 

televizním, tak tištěným.  Roman Fojta podotýká, že zpráva se šířila také prostřednictví 

sociálních sítí. Připomíná souvislost s nedávným výbuchem v Bostonu, přestože tam 

šlo, na rozdíl od výbuchu v Praze, o teroristický útok.  

Na obrazovce se objevuje detail na anglicky psané internetové stránky CNN, 

které informují o explozi v Praze. Ženský hlas uvozuje reportáž hesly: „Praha, výbuch, 

zranění.“ Poté říká, že zpráva o katastrofě nechyběla v žádném světovém médiu. 

Některá, jako například CNN nebo SkyNews, ji uveřejnila dokonce na titulní straně 

mezi nejdůležitějšími zprávami dne. Na obrazovce se střídají záběry výbuchem 

zraněných lidí s detaily cizím jazykem psaných internetových stránek informujících 

o výbuchu v Praze.  

Poté se v detailu ocitá stránka CNN, kde se píše o padesáti pěti zraněných. 

Chybně je zde uvedeno, že k výbuchu došlo ve filmové škole. Následně vidíme stránky 

BBC, na nichž je explozi rovněž věnován poměrně rozsáhlý článek. Německý Bild 

přináší na svých internetových stránkách jako součást zprávy s titulkem „Die Menschen 

schieren, da war überall Glass…“163 i video. Na obrazovce se objevuje detail na stránky 

slovenského deníku SME, který až do odpoledne uváděl informaci o pražském neštěstí 

jako číslo jedna. Na stránkách nejsledovanější francouzské televize, jež je rovněž 

ukázána divákům na obrazovce, je zmíněno, že exploze byla citelná i na Pražském 

hradě. Místo, kde je toto v textu zmíněno, je vyznačeno červeným oválem.  

Střihem se dostáváme do pražských ulic, kde poskytuje svou výpověď reportérka 

ruské televize Ludmila Moisenkovová, která se bála o životy ruských občanů v českém 
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hlavním městě. Následuje opět detail na internetové stránky, patřící tentokrát katarské 

televizi Al Jazeera. Ta o neštěstí rovněž informuje.  

Diváci mohou shlédnout záběry na zraněné při výbuchu v Divadelní ulici, po 

střihu pak video z exploze při Bostonském maratonu. V tomto kontextu reportérka 

zdůrazňuje, že po událostech v Bostonu je svět na podobné zprávy citlivý. Dovídáme se 

o rozličných reakcích na výbuch plynu v centru Prahy napříč světem. Reportáž končí 

záběry na scestné zprávy na internetových stránkách The Indian Express a arménské 

agentury.  

Moderátor ve studiu Zpráv tvrdí, že herci v Národním divadle se v první chvíli 

domnívali, že k výbuchu došlo přímo tam. Na mapce je znázorněna vzdálenost dělící 

Anenské náměstí od místa exploze. Poté vidíme tanečníka baletu při tréninku v sále. 

Umělec poskytuje FTV Prima svou výpověď. Cítil prý tlakovou vlnu. Tanečník se 

protahuje a ženský hlas divákům říká, že v tu chvíli nikdo ještě nikdo nevěděl, co přesně 

se stalo. Tuto verzi potvrzuje i Radovan Hrbek. Na obrazovce probíhají ilustrační 

záběry nácviku baletního představení. Střihem se přesouváme před Národní divadlo. 

Elegantně oblečená reportérka sděluje divákům, že v době výbuchu byla Nová scéna 

plná lidí. Ti se krátce po výbuchu museli evakuovat. FTV Prima přináší divákům 

výpověď slečny, jež byla v době výbuchu přímo v budově Nové scény Národního 

divadla. Slečna byla přesvědčená o tom, že se něco stalo s budovou, v níž se nacházela. 

Poté se vyjadřuje na kameru mluvčí Nové scény Národního divadla Jan Plíhal, který 

popisuje průběh katastrofy. Detaily na tváře zpovídaných se při jejich promluvách 

střídají se záběry zobrazujícími vysypané sklo a suť v ulicích. Záběry na Národní 

divadlo a nad ním prolétající vrtulník reportáž končí. V dolní části obrazovky 

v tyrkysovém pruhu si mohou diváci přečíst, kdo tuto část Zpráv natočil. 

30. 4. 2013164 

Délka zprávy: 7:04  

Délka relace: 30 minut 

Část Zpráv věnovanou neštěstí v Divadelní ulici uvozuje koláž, kterou jsme již 

měli možnost vidět předchozí den. Nalevo na obrazovce je umístěn detail na obličej 

zraněné dívky a žlutý sanitní vůz, její pravou část zabírá velký bílý nápis „VÝBUCH 

V CENTRU PRAHY“. Po střihu vidíme video z místa katastrofy doprovázené 

dramatickou hudbou. Kamera se zaměřuje na vzpěry, které zajišťují dům č. p. 5, suť na 
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ulici, vymlácená okna. Divákům jsou nabídnuty záběry z předchozího večera, na nichž 

je patrné, že odklízecí práce a prohledávání sutin pokračovalo dlouho do noci.  

Střihem se dostáváme k formálně oblečenému moderátorovi, který shrnuje 

situaci. Říká, že město pomůže lidem, které včerejší výbuch zasáhl. Škody prý ještě 

nebyly vyčísleny, zraněno bylo 34 osob. Hasiči mohli díky umělému osvětlení odklízet 

následky exploze celou noc.  

Následují záběry z předchozí noci. Diváci mohou sledovat hasiče pracující za 

svitu reflektorů na vysokozdvižné plošině, skupinu záchranářů v oranžových vestách 

prohledávající hromady suti. Mužský hlas záběry komentuje. Záchranáři dle jeho slov 

stále pracují, hasiči měli jednu z nejnáročnějších nocí v životě, jelikož odklízecí práce 

jsou velmi namáhavé. Mluvčí Pražských hasičů Pavlína Adamcová přítomná při této 

akci vypovídá, že i přes použití respirátorů se hasiči v prostředí plném prachu brzy 

unaví, takže se musí střídat každé 3 hodiny. 

Reportér v černé bundě s logem Prima news stojí před nově zaskleným oknem 

domu, v němž bydlí pětaosmdesátiletá důchodkyně. Okno jí bylo večer po výbuchu 

přednostně zaskleno, aby se alespoň trochu vyspala. Při záběrech na policistu ve žluté 

reflexní vestě, který umožňuje průjezd policejnímu vozu, se dozvídáme, že okolí 

výbuchu je stále uzavřené. Policisté pouští dovnitř pouze místní obyvatele. Okna jsou, 

jak je ze zřejmé ze záběru na obrazovce, provizorně zadělaná igelitem. Mluvčí pražské 

policie Jan Daněk, jehož jméno si přečteme na charakteristickém titulku, říká, že na 

místě byli přítomni celou noc i policisté, aby se předešlo rabování.  

Kamera se zaměřuje na reportéra v černé bundě s logem Prima news, kterého 

obklopuje tma. Reportér zdůrazňuje, že hasiči jsou i nyní, v půl druhé ráno, stále na 

místě. Při záběru na hasiče za tmy odklízející suť z domu č. p. 5 se reportér loučí. 

Konstatuje, že práce těchto mužů ještě zdaleka nekončí. V dolní části obrazovky se 

v tyrkysovém pruhu objevuje jméno kameramana.  

Ve studiu nás moderátorské duo informuje o tom, jak se situace na místě 

vyvíjela ráno po explozi. Sandra Parmová sděluje divákům, že se situace pomalu vrací 

k normálu. Napilno mají zejména sklenáři. Roman Fojta dodává, že pojišťovna již 

odhadla škody na domě, jenž byl epicentrem výbuchu. Budou se pohybovat nad deseti 

milióny korun. V následující reportáži ve Zprávách poprvé spatříme, jaké škody 

napáchala exploze uvnitř budovy.  
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Kamera nejprve zabírá přední stěnu domu č. p. 5, která je zajištěná žlutými 

kovovými vzpěrami. Před domem pracují hasiči s minibagrem. V těsné blízkosti stojí 

reportér, který má na hlavě nasazenou červenou přilbu. Po více než dni po výbuchu 

s ním diváci nahlédnou do interiéru poškozeného domu. Hasič odklízející sutiny sděluje 

štábu FTV Prima, že i když budova je pod odhledem statika, můžou spolu s ním 

vniknout pouze do absolutně bezpečných částí interiéru. Vnitřek domu je absolutně 

zničený. Ze záběrů je patrné, že vše hasiči musejí odklidit ručně. Reportér divákům 

prozrazuje, že těžká technika do budovy nesmí. Mohlo by navíc dojít k dalšímu zřícení. 

Následná výpověď velitele zásahu hasičů Miloše Němce potvrzuje fakt, že 

odklízecí práce nadále pokračují. Uvnitř je prý až metr a půl vysoká vrstva suti, bylo 

nutné také zbořit některé dřevěné stropy a vyklidit nábytek. Po dobu jeho výpovědi na 

obrazovce běží záběry zachycující odklízecí práce hasičů v domě č. p. 5.  

Reportér za doprovodu záběrů na detaily poničeného interiéru připomíná, že při 

výbuchu nezahynul nikdo, kdo se nacházel uvnitř domu č. p. 5 a v jeho okolí. To lze 

označit za zázrak. I nejhůře zraněný muž je na tom dnes lépe, což stvrzuje svou 

výpovědí mluvčí Fakultní nemocnice Motol Pavlína Danková.  

Kamera cílí na vysklená okna v okolí epicentra výbuchu. Dle slov reportéra to 

má na svědomí silná tlaková vlna. Obyvatelé jednoho z bytů poškozeného výbuchem 

říkají, že mají doma „paseku“.  

Na obrazovce nyní sledujeme práci sklenářů, kteří mají nyní plné ruce práce. 

Jeden z nich, Luděk Pistora, právě odjíždí z jednoho domu k dalšímu. V každém mění 

zhruba čtyřicet oken. Opět sledujeme hasiče provádějící odklízecí práce, které budou 

dle slov reportéra trvat minimálně do večera. Až po nich se na místo dostanou 

vyšetřovatelé, kteří mají za úkol zjistit přesnou příčinu exploze. 

Sandra Parmová se nám ze studia snaží objasnit příčinu výbuchu. 

Nejpravděpodobnější je stále varianta úniku plynu. Není však jasné, kudy plyn unikal, 

ve vyšetřování brání velké množství suti, jímž jsou trubky zavalené.  

Na obrazovce vidíme hasiče odklízející sutiny, mužský hlas přitom říká, že 

centrem výbuchu by mohla být místnost pro správce nebo kotelna. Vyšetřování přesné 

příčiny započne po ukončení odklízecích prací, což potvrzuje i výpověď mluvčího 

pražské policie. Pozorujeme starší ženu vyklánějící se z okna jednoho z okolních domů. 

Mladší muž se vyjadřuje ve smyslu, že verze výbuchu plynu se mu zdá přijatelná. 

Ředitel pražských hasičů je rovněž názoru, že mohlo prasknout staré potrubí.  
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Za doprovodu záběrů na vymlácená okna se od mužského hlasu dozvídáme, že 

o potrubí v této oblasti se stará Pražská plynárenská společnost a pochází z osmdesátých 

či devadesátých let. Reportér stojící u měřícího vozu, který kontroluje úniky plynu. 

Divadelní ulicí projížděl týden před neštěstím, ale nic nenaměřil. Mluvčí Pražské 

plynárenské společnosti Miroslav Vránek objasňuje divákům, jak měření probíhá. 

Video z tohoto procesu probíhá během jeho řeči na obrazovce. Následuje prostřih do 

zničeného interiéru vybuchlého domu, který je okomentován reportérem: „Za rozvody 

a spotřebiče uvnitř domu ručí majitel.“ Miroslav Vránek dodává, že revize společných 

plynových rozvodů by se měly provádět jednou za tři roky. Veronika Blažková, mluvčí 

Prahy 1, tvrdí, že revize v domě č. p. 5 v Divadelní ulici proběhla před měsícem. 

Záznamy z ní se však FTV Prima dle slov reportéra nepodařilo získat. 

Při záběrech na zničený dům zajištěný vzpěrami sděluje reportér divákům, že 

v domě se již v minulosti kvůli nadměrné vlhkosti zřítila příčka a pavlač. Tehdejší 

nájemníci prý také cítili plyn. Veronika Blažková na to reaguje slovy, že po problémech 

proběhla rekonstrukce objektu včetně výměny rozvodů plynu. Za doprovodu záběrů na 

pracující hasiče dostávají diváci informaci, že dům čeká další rekonstrukce. K zemi 

však nepůjde, což potvrzuje i městský statik Petr Macháň. Dům č. p. 5 i vedlejší dům 

ale zůstanou zatím bez plynu. Při detailním záběru na plynaře v reflexních vestách, 

očisťující trubky od prachu, se redaktor loučí. Jméno kameramana si mohou diváci 

přečíst jako obvykle v titulku dole na obrazovce. 

1. 5. 2013165 

Délka zprávy: 2:30 

Délka relace: 30 minut 

Zprávu týkající se výbuchu v Divadelní ulici uvádí ze studia formálně oblečená 

Sandra Parmová. Upozorňuje diváky, že dva dny po explozi byly na místě dokončeny 

úklidové práce, policejní hlídky zde však zatím zůstávají. Platí rovněž omezení dopravy. 

Zaměstnanci plynáren začali obnovovat obyvatelům zasažených částí dodávky plynu.  

Reportáž začíná záběrem na dům č. p. 5 zajištěný vzpěrami, u nějž pracují 

dělníci v oranžových a žlutých reflexních vestách. Mužský hlas sděluje divákům, že po 

ohledání sutin se potvrdilo to, že na místě nikdo nezemřel. Při záběru na lidi pozorující 

dění okolo epicentra výbuchu se dozvídáme, že se z místa stala vyhledávaná turistická 

atrakce. Kamera opět zabírá dělníky zabezpečující budovu a odklízející trosky. Při 
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pohledu na dělníky zakrývající okna reportér informuje, že příčina výbuchu ještě nebyla 

objasněna. Prostřednictvím výpovědi velitele policejního opatření Karla Prommera, 

která je natočena pravděpodobně přímo na policejní služebně, zjišťujeme, že příčina 

výbuchu bude vyhodnocena na základě stop z místa exploze. Na obrazovce při řeči 

Karla Prommera probíhají záběry na zdevastovaný interiér stavby. 

Následný sled záběrů začíná pohledem na záda plynaře, na nichž se na modré 

uniformě vyjímá velký žlutý nápis „POHOTOVOST PLYN“. Pracovníci plynárenské 

společnosti se snaží v okolí místa zprovoznit dodávky plynu. Bohužel dle výpovědi 

Miroslava Vránka došlo pravděpodobně kvůli otřesům k narušení technologických 

prvků, je tedy nutná jejich výměna. Při záběru na muže ve žluté reflexní vestě ve 

výkopu před kavárnou Slavia oznamuje mužský hlas, že tři místa nejblíže domu č. p. 5 

zůstanou nadále odstavena. Není totiž jasné, jak moc byl plynovod poničen.  

Kamera cílí na nápis „Kavárna Slavia“. Dozvídáme se, že i ta byla explozí 

poničena a stále se do ní nevrátili hosté, což dokazuje i oznámení, které vidíme posléze 

v detailu na obrazovce. Manažer kavárny Slavia Josef Částka vypovídá, že následující 

den bude provoz částečně obnoven. Po střihu nám FTV Prima nabízí záběry na sklenáře 

vyměňující okenní rámy v jednom ze zasažených domů. Sklenář Luděk Pistora říká, že 

pracuje již přes den „bez spánku a bez jídla“. Jeho tým stihl opravit a zasklít přibližně 

sto oken. Kamera zabírá výsledky práce sklenářů. Po střihu následuje sled záběrů na 

stále ještě neopravené okenice některých domů a zdevastovaný dům č. p. 5. Reportér 

přináší informaci, že se škody vyšplhají do výše několika desítek milionů Kč. Sdělením 

tohoto smutného faktu a rozloučením reportéra zpráva o výbuchu v centru Prahy 

v hlavní zpravodajské relaci FTV Prima 1. 5. 2013 končí. 

2. 5. 2013 

Délka zprávy: 0 

Délka relace: 30 minut 

Tohoto dne se FTV Prima o výbuchu domu v Divadelní ulici ve Zprávách 

nezmiňuje. 

3. 5. 2013 

Délka zprávy: 0 

Délka relace: 30 minut 

Tohoto dne se FTV Prima o výbuchu domu v Divadelní ulici ve Zprávách 

nezmiňuje. 
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4. 5. 2013 

Délka zprávy: 0 

Délka relace: 30 minut 

Tohoto dne se FTV Prima o výbuchu domu v Divadelní ulici ve Zprávách 

nezmiňuje. 

5. 5. 2013 

Délka zprávy: 0 

Délka relace: 30 minut 

Tohoto dne se FTV Prima o výbuchu domu v Divadelní ulici ve Zprávách 

nezmiňuje. 

6. 5. 2013166 

Délka zprávy: 2:09 

Délka relace: 30 minut 

Sandra Parmová ze studia Zpráv týden po explozi sděluje divákům, že Divadelní 

ulice zůstává stále uzavřena. Studenti FAMU i Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy se již vrátili do škol, přestože některé posluchárny a kabinety zůstávají nadále 

nepřístupné. Na některé přednášky budou tudíž studenti docházet jinam. Škody jsou 

odhadnuty na sto milionů Kč. Nyní se zjišťuje přesná příčina nehody. 

Ze studia se střihem přesouváme do viditelně čistší Divadelní ulice. Je však 

patrné, že úklidové práce zde stále probíhají. Záběrem prochází dělník v neonové vestě 

vezoucí kolečko plné suti. Ženský hlas oznamuje divákům za doprovodu záběrů 

pořízených krátce po katastrofě, že sklenáři stále pracují. Kamera se vrací před dům 

č. p. 5 podepřený vzpěrami týden po explozi. Reportérka záběry komentuje tak, že 

následky výbuchu jsou v okolí stále patrné. 

Následuje výpověď mluvčího pražské policie z policejní stanice. Ten říká, že 

Divadelní ulice bude uzavřená ještě několik týdnů.  

Na obrazovce vidíme detail na ruku člověka, který odstraňuje z rozbité okenní 

tabule poslední zbytky skla. Poté nám FTV Prima předkládá záběry do interiéru budovy 

Hollar komentované reportérkou. Ta tvrdí, že školy v okolí výbuchu již obnovují 

provoz. Děkan FSV UK Jakub Končelík vypovídá, že uzavření největších poslucháren 

představuje technický problém. Část výuky musela být dle jeho slov převedena jinam, 

což potvrzuje úvodní informace podané divákům z úst Sandry Parmové.  
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Dále diváci sledují záběry do poslucháren a práci sklenářů na dvoře budovy 

Hollar. Jeden ze sklenářů do kamery říká, že práce potrvají ještě minimálně 14 dní.  

Jakub Končelík chválí studenty za pomoc při úklidu knihovny. Student 

žurnalistiky Jan Červenka potvrzuje, že s dáváním knihovny do pořádku pomáhalo 

okolo dvaceti pěti lidí. Na obrazovce se objevuje detailní záběr na stránky facebookové 

iniciativy „Oživme Hollar!“, která akci zorganizovala. Poté na obrazovce probíhá sled 

fotografií z úklidu. Ženský hlas informuje, že knihovna při výbuchu utrpěla nejvíce 

a knihovnice byly dokonce zraněné. Jedna z nich ve své výpovědi přiznává, že to byl 

šok. Při výbuchu se prý nebála, stres na ní dolehl až po návratu z nemocnice.  

Kamera se zaměřuje na opadanou omítku a rozbitá okna v budově Hollar. Při 

záběru na poškozenou střechu redaktorka konstatuje, že škola z nehody nevyšla nejhůře. 

Reportérka poté z poškozené počítačové studovny říká, že se dá mluvit o štěstí. Kdyby 

plyn explodoval o pár minut později, byla by místnost plná studentů. Protože v pondělí 

začínají přednášky v Hollaru od jedenácti hodin, budova byla v době výbuchu téměř 

prázdná. Kamera se zaměřuje na prasklinu ve zdi a oznámení na dveřích jedné 

z uzavřených poslucháren. V dolní části obrazovky v tyrkysovém pruhu si můžeme 

přečíst jména kameramanů, reportáž končí. 
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Příloha č. 3: Sémiotická analýza hlavní zpravodajské relace soukromého 

televizního vysílání (TV Nova) – Denotace 

29. 4. 2013167 

Délka zprávy: 21:04 

Délka relace: 42 minut 

Televizní noviny tohoto dne uvádí moderátorská dvojice Lucie Borhyová a Rey 

Koranteng. Oba jsou slušně oblečení, Lucie Borhyová má na sobě pouzdrové šaty 

a červený svetřík, Rey Koranteng šedý oblek bez kravaty se světle růžovou košilí. 

Moderátoři stojí za červenobílým pultíkem, v pozadí jim probíhají záběry zachycující 

explozi. Střídají se v mluvení a sdělují divákům, že centrem Prahy dnes otřásl výbuch, 

který poškodil před desátou hodinou budovu mezi Smetanovým nábřežím a Divadelní 

ulicí. Na místě prý byly ihned po výbuchu štáby TV Nova, jež zachytily vše podstatné.   

Na obrazovce se poté objevuje fotografie domu č. p. 5, přes kterou se za 

výrazného zvukového upozornění přeženou graficky vytvořené plameny. Uprostřed 

obrazovky se v červeném obdélníku objevuje bílým písmem psaný nápis „VÝBUCH 

V CENTRU PRAHY“.  

Střihem se vracíme do studia. Lucie Borhyová říká, že exploze unikajícího plynu 

byla slyšet po celém centru města a tlaková vlna rozbila okna v širokém okolí. Rey 

Koranteng jí doplňuje tím, že zraněno bylo 35 osob, z toho 2 těžce. Trosky dle jeho slov 

prohledávají psovodi, doprava musela být několikrát zastavena. Oba moderátoři 

výrazem tváře naznačují vážnost situace, bohatě gestikulují rukama. Lucie Borhyová 

poté uvádí reportáž: „Pojďte se teď podívat, jak to na místě vypadalo bezprostředně po 

výbuchu.“ 

Následuje záběr na hodiny ukazující za pět minut deset, které se otřesou, 

a zároveň se ozve zvuk podobný hromu. Obrazovka se začerní. Potom vidíme v pravé 

části obrazovky pohled na nábřeží, v levé části třesoucí se okraj střechy jedné z budov. 

Slyšíme hlas, který skrze dunění vykřikuje: „Tam něco bouchlo! To byla rána jak 

blázen!“ Stejná slova si můžeme přečíst též v titulku napsaném bílým písmem v šedém 

obdélníku ve spodní části obrazovky. Na černém pozadí se objevují tři výřezy, v nichž 

vidíme záchranáře v oranžových vestách ošetřující zraněné, což je podkresleno zvukem 

sirény sanitního vozu. Následuje záběr na otřesenou starší ženu, kterou odvádějí dvě 

mladší z okolí výbuchu. Za gradace dramatické znělky, která jemně podkresluje celý 
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nekomentovaný vstup, se na obrazovce na černém pozadí objevuje v dolní části 

obrazovky bílý nápis „VÝBUCH PLYNU OTŘÁSL CENTREM PRAHY“. V levém 

horním rohu se nachází logo TV Nova, nahoře uprostřed je fotografie zraněné ženy.  

Dramatická hudba se nadále stupňuje. Sledujeme záběry na postižené místo 

a jeho okolí z ptačího pohledu. Kamera se přibližuje, poté se střihem dostává k místu 

exploze. Zabírá skupinu policistů v černých uniformách procházející zdevastovanou 

ulicí, hasiče lezoucí do oken jednoho z domů. Záchranář, stojící před žlutým sanitním 

vozem, ukazuje zoufalým lidem směr. Po střihu vidíme na obrazovce na černém pozadí 

v její dolní části bílý nápis „32 ZRANĚNÝCH“, pod ním nápis stejného typu 

„2 TĚŽCE“.  Vlevo nahoře je logo TV Nova, nahoře veprostřed ve výřezu záběr na 

jinou zraněnou ženu.  

Dalšímu záběru dominuje houkající žlutý sanitní vůz, který projíždí křižovatkou 

u Národního divadla, kde dopravu řídí policisté. Za zvuku sirény se obraz přesouvá do 

Divadelní ulice zavalené sutí. V hledáčku kamery se ocitají vymlácená okna 

a zdevastovaný dům č. p. 5, rozbité zadní okno automobilu stojícího v zasažené ulici, 

lidé prchající z místa nehody a zraněného muže utěšovaného ženou. Následné záběry 

cílí na vrtulník hlídkující nad místem nehody, projíždějící automobil s nápisem 

„NEHODY“. Přes záběr do tváře zakukleného policisty se přesouváme před epicentrum 

výbuchu, kde je velký nepořádek. Ulice je plná skla a suti. TV Nova nám předkládá 

detailní záběry na sklo vysypané z okenních tabulek a na rozbitá okna. 

Opět na černém pozadí si diváci mohou přečíst ve spodní části obrazovky bíle 

psaný titulek „MILIONOVÉ ŠKODY“. Nad ním ve výřezu sedí dvě explozí otřesené 

ženy na obrubníku. Vlevo nahoře je umístěno logo TV Nova. Za zvuku sirény sanitního 

vozu sledujeme záchranáře v oranžových výstražných vestách ošetřující zraněné. 

Záběry z ptačího pohledu odhalují, jak velké škody exploze způsobila.  

Na modrém pozadí s motivem zeměkoule se ve výřezu nalevo objevuje Lucie 

Borhyová, která navazuje spojení s duem reportérů na místě, kde se neštěstí stalo. Oba 

reportéři stojí na ulici, jsou formálně oblečení. Přejí divákům poklidný večer, jelikož 

den v blízkém okolí katastrofy rozhodně poklidný nebyl. Reportér poukazuje na 

odklízecí práce probíhající za jeho zády, střepy na ulicích, vysklené okenní tabule. To 

kamera detailně zabírá. Reportérka doplňuje, že reálný stav na místě byl horší než ten 

očekávaný. Za slov reportéra Daniela Hrušky o tom, že v okolí to vypadá jako 

v katastrofickém filmu, kamera najíždí k domu č. p. 5 v Divadelní ulici zajištěnému 
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vzpěrami. Poté dvojice předává slovo Kláře Brunclíkové stojící na Mostě Legií. 

Reportérské duo se s ní spojuje stejným způsobem jako Lucie Borhyová s nimi. 

Reportérka informuje diváky, že policie již uvolnila více prostoru, takže je může 

o situaci informovat z okolí kavárny Slavia. Na obrazovce sledujeme záběry na hasičský 

vůz, automobil s nápisem „NEHODY“ a jiná auta jedoucí po Mostě Legií, kde řídí 

dopravu policista ve žluté výstražné vestě. Praha se prý začíná vracet do běžného života. 

Klára Brunclíková odkazuje na reportáž Ondřeje Špalka o tom, co se na místě neštěstí 

odehrávalo bezprostředně po explozi. 

Slyšíme zadunění a vidíme roztřesený záběr kamery na nábřeží. Poté promluví 

reportér: „Čtyři minuty před desátou. Centrem města otřásá výbuch. Nad domy stoupá 

oblak kouře.“ Opět jsou zřetelné mužské hlasy komentující: „To byla rána jak blázen.“ 

Policista v uniformě se vyjadřuje na kameru a říká, že došlo pravděpodobně k výbuchu 

plynu. Následují záběry do ulice, kde stojí také hasičský vůz. Poté se kamera přesouvá 

ke skupině hasičů stojících u hromad suti, což dokládá slova reportéra 

o všudypřítomném chaosu. Křižovatkou u Národního divadla projíždí sanitka, reportér 

při tomuto záběru tvrdí, že přijíždějí první sanitky a ulicemi se potácejí zranění lidé. Po 

střihu můžeme vidět starší ženu otřesenou výbuchem, záchranáře v oranžových 

výstražných vestách ošetřující zraněné, kteří jsou dle reportéra většinou pořezáni od 

skla. Záchranářka vypovídá, že zranění jsou ve většině případů lehká. Ondřej Špalek 

upozorňuje za doprovodu záběrů na zasahující hasiče v ulici plné suti na fakt, že hrozí 

další výbuchy. Policie proto vyklízí celé okolí, což je patrné ze záběrů, které právě 

probíhají na obrazovce. TV Nova divákům zprostředkovává výpověď staré ženy, jejíž 

byt byl zasažen explozí. Říká, že má vymlácená okna a vše posypané sklem. Reportér 

na Národní třídě poukazuje na to, že všechny domy jsou zde také vyklizené.  

Po střihu vidíme záběry z vrtulníku ukazující rozsah škod. Reportér říká, že 

Divadelní ulice vypadá jako po náletu. Poté promluví jeden ze svědků výbuchu: 

„Takhle si představuju válku.“ Při záběrech na záchranáře v černých uniformách 

s reflexními prvky pracující uvnitř domu zavaleného sutí a prachem se dozvídáme, že 

dům č. p. 5 prohledávají záchranáři se psy. Záchranář vypovídá, že žádný ze tří 

záchranářských psů nic neoznačil. Na obrazovce sledujeme vůz odtahové služby 

odvážející jedno z poničených aut. Poté vidíme vůz stavbařů, který veze žluté kovové 

tyče. Od reportéra se dozvídáme, že se jedná o podpěry pro vybuchlý dům.  
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Při záběru na shluk lidí nás reportér informuje, že se evakuovaní lidé scházejí na 

rohu ulic Konviktské a Karolíny Světlé. Tam je policisté postupně berou kjejich bytům. 

Tento proces nyní vidíme na obrazovce. Po prostřihu na hasiče odstraňující na 

vysokozdvižné plošině zbytky skla z oken nám muž a žena, kteří již do svého bytu 

nahlédli, sdělují své dojmy. Byt je prý v hrozném stavu, situaci připodobňují 

k 3. světové válce.  

Mužský hlas tvrdí, že deset minut po třetí hodině odpoledne se policistům 

nelíbila koncentrace plynu okolo kavárny Slavia. Policie teda znovu uzavírá okolní 

ulice. V záběru se ocitají policisté, kteří to vysvětlují řidičům aut stojících v koloně. Při 

záběru na hasiče odklízející v černých uniformách s reflexními prvky suť z okolí domu, 

v němž k výbuchu došlo, se diváci dozvídají, že další výbuch naštěstí již nehrozí. 

Na obrazovce se znovu objevuje fotografie domu č. p. 5, přes kterou se za 

výrazného zvukového upozornění přeženou graficky vytvořené plameny. Uprostřed 

obrazovky se v červeném obdélníku objevuje bílým písmem psaný nápis „VÝBUCH 

V CENTRU PRAHY“. Grafické vyjádření doprovází dramatická znělka. 

Střihem se vracíme k Danielu Hruškovi. Představuje nám exkluzivního hosta, 

šéfa pohotovostní motorizované jednotky Michala Bíbala, jenž je oblečen v černé 

uniformě a na hlavě má bílý baret. Vypráví divákům, k čemu jeho jednotka slouží, a jak 

zásah probíhal. Došlo k evakuaci lidí v blízkosti místa nehody, jednotka dle jeho slov 

jednala dobře. Jeho řeč je doplněna záběry a policisty procházející okolím nehody, 

záběry na rozbité okenní tabulky či odklízecí práce hasičů v domě č. p. 5. Ženská 

polovička reportérské dvojice má u sebe dalšího hosta, kterým je velitel zásahu Jan 

Havrda. Tento host má na sobě černou uniformu a žlutou reflexní vestu s nápisem 

„VELITEL ZÁSAHU“, hlavu mu chrání bílá přilba. Na otázku reportérky, jak to 

vypadá s prohledáváním sutin, Jan Havrda odpovídá, že akce stále pokračuje. Za 

doprovodu záběrů na hasiče pracující v blízkosti domu č. p. 5 říká velitel zásahu, že na 

místě již pravděpodobně nikdo nebude. Není to však na sto procent jisté. Na obrazovce 

probíhají záběry z odtahu vozidel stojících v zasažené oblasti. Reportérka se táže, zda 

hrozí ještě nějaké nebezpečí. Dle Jana Havrdy určitě ano, stěny a klenby domu č. p. 5 

jsou narušené, proto probíhá stabilizace objektu.  

Dvojice se posléze spojuje obvyklým způsobem s reportérkou Evou Robinson, 

která zjišťovala údaje o počtu a stavu zraněných. Reportérka oblečená v béžovém 

kabátu stojí přímo před Chirurgickou klinikou Thomayerovy nemocnice, kam bylo 
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převezeno nejvíce zraněných. Před nemocnici v době natáčení přijíždí policejní vozidlo. 

Reportérka informuje diváky o tom, že zranění byli převáženi do nemocnic po celé 

Praze. Přímo v nemocnici musel zůstat jeden muž, absolvoval operaci tříštivé 

zlomeniny nohy. Na obrazovce vidíme zraněné, kteří jsou ošetřovaní záchranáři 

v oranžových bundách. Eva Robinson připomíná, že celkově bylo zraněno 43 lidí, 

7 z nich bylo ošetřeno přímo na místě. Nejčastějším zraněním byly řezné rány 

a škrábance od střepů z vysklených oken. Na obrazovce probíhá série záběrů, které dle 

slov reportérky nepotřebují komentář. Vidíme dezorientovanou starší ženu potřísněnou 

krví, kterou dvě slečny odvádí z místa výbuchu. Další záběr ukazuje záchranáře 

v oranžových bundách ošetřující zraněné. Kamera zabírá tvář mladé ženy ušpiněnou od 

krve a vrací se k Evě Robinson, jež zpovídá primáře Chirurgické kliniky Thomayerovy 

nemocnice Pavla Bergmanna, oblečeného v bílém stejnokroji. Reportérka se primáře 

vážným hlasem ptá, kolik lidí v nemocnici ošetřili a jaká měla zranění. Pavel Bergman 

tvrdí, že bylo ošetřeno 9 poměrně lehce zraněných osob. Přiznává, že kvůli nejasným 

počátečním informacím došlo aktivaci traumaplánu, který v této nemocnici trval hodinu 

a půl. Byla prý připravená lůžka na odděleních, nachystané operační sály. Diváci při 

rozhovoru vidí na obrazovce záběry z okolí místa exploze.  

Na obrazovce se znovu objevuje fotografie domu č. p. 5, přes kterou se za 

výrazného zvukového upozornění přeženou graficky vytvořené plameny. Uprostřed 

obrazovky se v červeném obdélníku objevuje bílým písmem psaný nápis „VÝBUCH 

V CENTRU PRAHY“. Grafické vyjádření doprovází dramatická znělka. 

Poté vidíme na modrém pozadí dva obdélníkové výřezy. Napravo je záběr na 

reportérské duo stojící v blízkosti domu č. p. 5, které se spojuje s formálně oblečenou 

Klárou Brunclíkovou na Mostě Legií, kde silná detonace také ničila majetky, mimo jiné 

i galerii. Kamera se zaměřuje na Kláru Brunclíkovou, která říká, že na škody na galerii 

zatím nejsou vyčísleny, její majitel totiž teprve dnes dorazil do Čech. V záběru vidíme 

budovu galerie střeženou policisty. Reportérka upozorňuje na vyražené dveře. Také 

říká, že cena děl uvnitř galerie se pohybuje v řádech desítek milionů Kč. Po záběru na 

vysklené výlohy a rozbitá okna se dozvídáme, že exploze poničila i mnoho dalších 

domů. Následný záběr cílí na muže zametajícího střepy před Národním divadlem, další 

pak zobrazují hasiče a policisty likvidující škody. Reportérka říká, že představení 

v Národním divadle se dnes se zpožděním uskuteční. 
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Další záběry ukazují, jak byl dům č. p. 5 zajišťován kovovými vzpěrami. Škody 

mohou dle slov reportérky dosáhnout až na deset milionů Kč. Okolní budovy jsou 

rovněž poškozené, ulice je zaplněná sutí a prachem. Klára Brunclíková předává slovo 

kolegům Ondřeji Špalkovi a Lucii Poništové, kteří zjišťovali, jak se detonace podepsala 

na blízkých kavárnách a obchodech.  

Zpráva začíná ženským hlasem komentovanými záběry na rozbitá okna, střepy 

v ulicích a kavárnu Slavia, před níž právě projíždí tramvaj č. 9. Na obrazovce se na 

modrém pozadí, přes nějž prosvítá silueta kavárny Slavia, objevuje červený obdélník 

s bílým nápisem „KAVÁRNA SLAVIA“. Grafické vyjádření je doplněno duněním. 

Ihned poté sledujeme výpověď muže, který byl v kavárně v době výbuchu přítomen. 

Popisuje velkou ránu a následné zjišťování škod. Divadelní ulice byla zdevastovaná, což 

dokládají záběry z ptačího pohledu probíhající na obrazovce. Muž dodává, že část 

kavárny Slavia bude v nejbližší době otevřena, nejvíce postižená místnost však nikoliv. 

Civilně oblečená reportérka stojící v poškozené oblasti oznamuje divákům, že mohutná 

exploze poničila desítky domů ve všech okolních ulicích. Konstatuje, že výbuch 

způsobil poničení mnoha oken, což dokládá detailní záběr na rozbité okno.  

Na obrazovce se na modrém pozadí, přes nějž prosvítá silueta Národního 

divadla, objevuje červený obdélník s bílým nápisem „NÁRODNÍ DIVADLO“. Grafické 

vyjádření je doplněno duněním. Následuje záběr na vchod do Národního divadla 

střežený policisty a detail na vývěsní desku s logem Národního divadla. Ženský hlas 

přináší informaci o tom, že začátek večerního představení musel být odložen na 

pozdější hodinu. Muž v obleku přímo před divadlem sděluje TV Nova, že představení 

mělo začít v 19 hodin, nyní je odloženo na 19:30. Dle jeho slov byla poškozena okna 

v novější i historické části a vestibul Nové scény. Škody budou maximálně v řádech 

desítek tisíc. V pozadí můžeme vidět policisty ve žlutých výstražných vestách natahující 

výstražné pásky v okolí Národního divadla. 

Kamera se zaměřuje na skupinku policistů v černých uniformách. Poté se od 

nich oddaluje a vidíme celou ulici, v níž stojí mimo jiné také sanitní vůz. Poté 

sledujeme policistu hlídajícího vstup do jedné z budov. Ženský hlas říká, že v okolí 

výbuchu nadále zasahují všechny složky záchranného systému. Při pohledu na celý dům 

s vymlácenými okny, jenž je střežen policistou, se dozvídáme, že výše škod bude jasná 

až po uklizení ulic a sečtení následků exploze. Kamera poté cílí na dům č. p. 5 zajištěný 

vzpěrami. Jen na něm prý škoda činí nejméně deset milionů korun. Policista z terénu 
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vypovídá, že nyní se škody pohybují v řádech stovek tisíc korun. TV Nova divákům 

předkládá záběry na skupinku záchranářů v oranžových bundách a na hasiče odklízející 

za pomoci bagrů sutiny z vybuchlého domu. Po detailu vyskleného okna vidíme situaci 

z ptačího pohledu a reportérka konstatuje, že na neštěstí zejména turisté, kteří v tu dobu 

navštívili Prahu, dlouho nezapomenou.  

Na obrazovce se znovu objevuje fotografie domu č. p. 5., přes kterou se za 

výrazného zvukového upozornění přeženou graficky vytvořené plameny. Uprostřed 

obrazovky se v červeném obdélníku objevuje bílým písmem psaný nápis „VÝBUCH 

V CENTRU PRAHY“. Grafické vyjádření doprovází dramatická znělka. 

Na modrém pozadí vidíme dva výřezy. V levém obdélníku uvádí Rey Koranteng 

s vážnou tváří další část Televizních novin. Připomíná, že o explozi v Praze informovala 

všechna světová média. V pravém výřezu stojí opět reportérské duo. Rey Koranteng se 

ptá reportérky, jaké jsou reakce na výbuch v zahraničí.  

V záběru jsou již pouze reportéři procházející ulicí. Ženská polovička dvojice 

říká, že na webovém zpravodajství televize SkyNews to byla jedna 

z nejvyhledávanějších informací dne. Nejčastější titulky k zprávám o explozi byly: 

„Prahou otřásl silný výbuch.“ Později již byla exploze nazvána mohutnou nebo ničivou. 

Na obrazovce vidíme záběry televize CNN. Reportér potvrzuje, že tato televizní stanice 

katastrofu v Praze zaznamenala. Objevily se prý konspirační teorie, že by mohlo jít 

o tzv. Bostonskou odplatu či teroristický čin. Na obrazovce opět sledujeme reportérské 

duo. Muž říká, že kanálu CNN poskytl rozhovor jejich kolega Marek Čihák a zve 

diváky k jeho zhlédnutí. 

Na televizní obrazovce se za zvuku znělky objevuje mapa světa se třemi výřezy 

vyplněnými vysíláním tří televizních kanálů: CNN, Al Jazeera a SkyNews. Poté je 

přidán také výřez s videem z RT. Divákům je zprostředkováno grafické znázornění 

i znělka CNN. Dále jsou promítány záběry z okolí výbuchu, dominantní roli na nich 

hrají zranění, které ošetřují záchranáři v oranžových bundách. K tomu pouští tato 

televize anglický komentář reportéra TV Nova Marka Čiháka: „Panují obavy, že 3 lidé 

jsou stále pohřbeni mezi sutinami.“ Po střihu sledujeme záběry televize SkyNews, které 

zobrazují zničený dům č. p. 5 a jeho okolí plné sutin a popadaného dřeva. Tamní 

reportér informuje, že při explozi bylo zraněno až 40 lidí. Poté diváci sledují fragment 

vysílání BBC, kde moderátorka explozi uvádí jako mimořádnou zprávu. Dole na 

obrazovce vidíme červeně podbarvený bíle psaný titulek „BREAKING NEWS“. Dle 
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jejích slov bylo v Praze zraněno až 40 lidí. Následuje část zpravodajství RT, kterému 

propůjčila své záběry TV Nova. Al Jazeera přináší prakticky stejnou informaci jako 

BBC, přejímá též záběry pořízené TV Nova.  

Střihem se vracíme k Danielu Hruškovi a jeho kolegyni do Divadelní ulice. 

V pozadí je zřetelné policejní auto a nákladní vůz odvážející sutiny. Reportérka sděluje 

divákům, že po výbuchu byly uzavřeny okolní ulice a silnice. Při své řeči zlehka nahlíží 

do materiálů, které má v levé ruce. Uzavírka platila i pro městskou hromadnou dopravu 

nebo kola. Na mapce z internetové služby Google maps je vyznačen rozsah omezení 

dopravy. Mužský hlas poté za doprovodu záběrů na policisty korigující provoz na 

křižovatce u Národního divadla tvrdí, že se provoz opět vrací do normálního stavu. 

Uzavřen je pouze chodník kolem domu č. p. 5, ulice vedoucí kolem Národního divadla 

směrem na Národní třídu, na níž cílí kamera. Můžeme zde spatřit výstražné pásky 

zabraňující vstupu a policisty v neonových výstražných vestách.  

Reportérská dvojice se poté tradičním způsobem spojuje s Klárou Brunclíkovou 

na Mostě Legií. Ta oznamuje divákům, že most a ostatní ulice jsou již průjezdné. To 

dokazuje i průjezd tramvaje a automobilů v pozadí. Turisté si prý fotí následky 

výbuchu. Poté Klára Brunclíková uvádí reportáž Adama Skaly. 

Následuje střih. Adam Skala stojí deset minut po půl jedné na Mostě Legií, který 

je uzavřen. Reportér využívá tónu hlasu k navození dramatičnosti. Říká, že lidi 

zajímalo, jak se dostanou na druhou stranu. Mladá žena vypovídá, že potřebuje 

vyzvednout sestru ve škole. Na obrazovce se opět objevuje mapka z internetové služby 

Google, na níž jsou tentokrát vyznačeny zóny, ve kterých se nemohli pohybovat chodci. 

Lépe na tom dle slov reportéra byli i řidiči, což je patrné na záběrech na automobily 

jezdící kolem zastávky Újezd. Policista konstatuje, že vzhledem k podávání informací 

o neštěstí přes média byli řidiči se situací seznámeni. Při záběrech na lidi tlačící se před 

ochrannou páskou a přijíždějící autobus se dozvídáme o problémech ve fungování 

městské hromadné dopravy. Reportér stojící u Národní třídy poukazuje na kolonu 

tramvají, jež se utvořila po zrušení uzavírky. Tato řada dosáhla délky 1,5 km. Na mapce 

vidíme, kudy vedla. Následuje výpověď staršího muže stojícího na Národní třídě. Čekal 

zde asi čtvrt hodiny. 

Kamera zabírá detailně turistu hledajícího cosi na mapě. Reportér sděluje 

divákům, že turisté byli i kvůli jazykové bariéře zmatení. Skupina cizinek klade do 
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kamery otázku: „Můžou za to teroristi, nebo to byla nehoda?“168 Na obrazovce 

sledujeme sestříhané záběry rozhovorů policistů a svědků výbuchu. Okolí bylo údajně 

plné lidí, které nehoda vyhnala ze zaměstnání. K tomu došlo také v Národním divadle, 

což potvrzuje výpověď staršího muže. Při záběru zdálky na Národní divadlo reportér 

informuje diváky, že ačkoliv to nebylo po výbuchu jasné, večerní představení se zde 

uskutečnilo.  

Na obrazovce se objevuje fotografie domu č. p. 5, přes kterou se za výrazného 

zvukového upozornění přeženou graficky vytvořené plameny. Uprostřed obrazovky se 

v červeném obdélníku objevuje bílým písmem psaný nápis „VÝBUCH V CENTRU 

PRAHY“. Grafické vyjádření doprovází dramatická znělka. 

Daniel Hruška stojí před domem č. p. 5, jenž je již zajištěný vzpěrami. Pracují 

zde hasiči i záchranáři. Slibuje divákům, že štáby TV Nova zůstanou v pohotovosti 

a budou situaci monitorovat. Více se dozvíme také v nočních Televizních novinách. 

Jeho kolegyně doplňuje, že další zprávy o výbuchu přinese TV Nova i ve Snídani 

s Novou. Reportérka zdůrazňuje, že se na místě pořád něco děje. Poslední reportáž 

tohoto dílu Televizních novin týkající se exploze dle jejích slov natočil Jakub Vrána 

a věnuje se podobným výbuchům v nedávné době. 

Na modré obrazovce s motivem hořícího domu se objevuje červený obdélník, 

v němž jsou pod sebou velkými bílými písmeny napsána hesla „ÚNOR. FRENŠTÁT 

POD RADHOŠTĚM. 6 MRTVÝCH.“ Nápis je přečten ženským hlasem. Poté nám za 

doprovodu záběrů na ohořelý dům mužský hlas vypráví, jak k tomuto neštěstí došlo. 

Výbuch způsobil Antonín Blažek kvůli sporům s ostatními obyvateli. Při výbuchu 

zemřely 3 děti. Jejich fotografie a záběr na jejich hrob vidíme v detailu.  

Na modré obrazovce s motivem hořícího domu se objevuje červený obdélník, ve 

kterém je stejným stylem jako předtím vepsán nápis „ČERVEN 2004. BRNO. 

4 MRTVÍ.“ Nápis je přečten ženským hlasem. Při záběru na hořící okno domu se opět 

dozvídáme podrobnosti. Dům byl roztržen na kusy ve chvíli, kdy přípojku opravovali 

technici. Výpověď nervózní starší ženy naznačuje, že vše proběhlo rychle. Následují 

záběry ze zásahu hasičů.  

Další titulek ve stejném formátu zní: „ŘÍJEN 1995. FRÝDEK-MÍSTEK. 

3 MRTVÍ.“ Opět je přečten ženským hlasem. Sledujeme zdevastovaný ohořelý dům. 

Reportér konstatuje, že za výbuch i zde mohla vadná plynová přípojka a k explozi došlo 
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 Pozn.: Překlad TV Nova 
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při její opravě. Po detailu na ohořelé dřevo je divákům nabídnuta výpověď mladého 

muže bezprostředně po události. Netuší, kde je jeho matka. 

Na modré obrazovce s motivem hořícího domu se objevuje červený obdélník, 

v němž vidíme: „ÚNOR 2006. PRAHA. 2 MRTVÍ.“ Nápis je přečten ženským hlasem. 

Při záběru na hasiče v černých uniformách s reflexními prvky se dozvídáme, že se jedná 

o jednu z největších pražských explozí plynu. Dle výpovědi svědka nehody umřel jeden 

muž přímo na ulici. Tělo druhého, kuchaře v restauraci, v níž plyn vybuchl, našli 

záchranáři až po dvou dnech. Jakub Vrána se loučí při záběru na místo této exploze 

z ptačího pohledu.  

30. 4. 2013169 

Délka zprávy: 10:05 

Délka relace: 42 minut 

Televizní noviny uvádí stejně jako předchozí den Lucie Borhyová a Rey 

Koranteng. Lucie Borhyová má na sobě fialovou košili, její kolega tmavý oblek 

s bleděmodrou košilí bez kravaty. Dvojice stojí za červenobílým pultíkem, za jejich 

zády vidíme hasiče odklízející suť a prach. Moderátoři se střídají v mluvení. Život 

v Divadelní ulici se dle jejich slov vrací k normálu jen pomalu, odklízecí práce skončí 

následující den. Při větě, že policie nedokáže ukázat na viníka neštěstí, se na obrazovce 

objevuje v šedém rámečku bílým písmem napsáno: „Policie: Jde o nešťastnou náhodu 

nebo trestný čin!“ V pozadí probíhají záběry ze zásahu policistů v okolí exploze. Poté 

v pozadí projíždí sanitka a v šedém rámečku se objevuje jiný výrok: „Bilance: Na 

40 zraněných, 200 evakuovaných!“ Následně pod rámečkem sledujeme záchranáře 

ošetřující zraněné. Stejně graficky znázorněno je i tvrzení: „Plynaři: Odstaveno 

20 přípojek!“ a „Škody: Minimálně 30 milionů Kč!“ Kamera cílí na práci v místě 

výbuchu a rozbitá okna. V šedém obdélníku se nápis mění, nyní je v něm 

vepsáno: „Statik: Ostatní budovy jsou v pořádku!“ Všechny tyto věty jsou podpořeny 

komentáři moderátorů. 

Na obrazovce se poté objevuje fotografie domu č. p. 5, přes kterou se za 

výrazného zvukového upozornění přeženou graficky vytvořené plameny. Uprostřed 

obrazovky se v červeném obdélníku objevuje bílým písmem psaný nápis „VÝBUCH 

V CENTRU PRAHY“.  
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CET 21. TELEVIZNÍ NOVINY - 30. 4. 2013 [DVD]. Praha, 2013 [cit. 14. 3. 2014]. 
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Rey Koranteng zve diváky do interiéru domu č. p. 5. Lucie Borhyová 

upozorňuje, že bude ke slyšení první telefonát oběti výbuchu na tísňovou linku. 

Střihem se dostáváme do Divadelní ulice. Kamera zabírá dům č. p. 5, poté si 

vybírá záda hasiče, kterého z tohoto pohledu sleduje před zdevastovaný dům. Začíná 

hrát vážná hudba, po chvíli již slyšíme slibovaný záznam telefonátu. Vystrašená žena 

říká, že v okolí něco bouchlo, zřejmě plyn. Vážná hudba opět hraje, diváci mohou 

sledovat skupinu hasičů pracující v domě plném suti a prachu. Divákům je znovu puštěn 

kousek telefonátu, v hlase ženy je slyšet zoufalství. Sledujeme zevnitř i zvenku dům, 

který byl epicentrem výbuchu, žena při tom mluví o prachu všude kolem. Pracovnice 

tísňové linky jí uklidňuje. Ptá se ženy, zda vidí někde zraněné. Ta propuká v pláč. 

Kamera zabírá detaily z poničeného interiéru i exteriéru explodovaného domu. 

Následují detaily na žluté vzpěry u domu č. p. 5 a dělníky řezající dřevěné trámy 

uprostřed hromad suti a nepořádku.  

Po střihu jsou na obrazovce na modrém pozadí dva výřezy. Lucie Borhyová 

v pravém výřezu se spojuje s civilně oblečenou reportérkou Lucií Poništovou, 

nacházející se už od rána přímo v Divadelní ulici. Reportérka informuje diváky, že nyní 

jsou na místě jen policisté a hrstka hasičů. Před momentem prý vyšetřovatelé opustili 

budovu, kterou řádně zdokumentovali. Jak dlouho bude vyšetřování trvat, zatím není 

jasné. Zasažený dům je již předán majiteli, který by měl odklidit sutiny a zničený 

nábytek. Policisté budou objekt střežit. Lucie Poništová poté uvádí reportáž zachycující 

dění v okolí v průběhu dne.  

Sledujeme dopravu v okolí tramvajové zastávky Národní divadlo, atmosféru 

dokresluje houkání sanitky. Reportérka říká, že policisté, hasiči a záchranáři na místě 

zasahovali celou noc. Na obrazovce běží záběry z vyklízecích prací. Hasička vypovídá, 

že na místě je vždy zhruba padesát požárníků. Jednotky se po třech hodinách kvůli 

velké námaze a prachu střídají. V záběru se ocitá formálně oblečený muž. Dozvídáme 

se, že se jedná o zástupce pojišťovny, aby odhadl předběžnou výši škod. Zatímco 

dělníci vyměňují okna v poškozených domech, redaktorka tvrdí, že škody na domě 

č. p. 5 budou sahat k třiceti milionům Kč. Zástupce pojišťovny upozorňuje, že číslo 

nemusí být konečné, závisí totiž na zvolených technologických postupech oprav.  

Kamera se věnuje detailům poničeného domu č. p. 5. Cílí zejména na omlácené 

zdi a suť uvnitř budovy. Ženský hlas informuje diváky o opětovné návštěvě statika 

v tomto objektu. Statik s červenou helmou na hlavě stvrzuje, že je vše pod kontrolou. 
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Další záběry ukazují práci sklenářů, kteří kladívky vytloukají zbytky skla v okenicích. 

Okna pak nahrazují novými. Jeden ze sklenářů poskytuje při práci TV Nova svou 

výpověď. Říká, že na domě bylo potřeba vyměnit kolem sta oken, což dokládá i záběr 

kamery na onu budovu. Pozorujeme práci plynařů ve výstražných vestách před 

kavárnou Slavia. Kamera se detailně zaměřuje na plynaře kontrolující potrubí v hluboké 

jámě. Ženský hlas tvrdí, že zde byla odpoledne opět naměřena zvýšená koncentrace 

plynu, proto plynaři zasáhli. Poté vidíme policisty procházet sutinami okolo domu 

č. p. 5. Uniformovaný policista vyzývá občany, kterým výbuch poničil majetek, aby 

zadokumentování škod na místní oddělení Bartolomějská.  

Lidé pracující v domě, v němž došlo k neštěstí, se před ním dnes sešli, aby si 

vyzvedli své osobní věci. Dokazují to záběry probíhající na obrazovce a výpověď 

staršího muže, který potřebuje vynést z budovy tři počítače. Kamera cílí na muže 

v oranžových stejnokrojích a modrých helmách vynášející ven nepořádek a redaktorka 

říká, že je již větší část domu č. p. 5 vyklizena. Na místě prý zasahují vyšetřovatelé 

určující příčinu exploze a výši škod. To, že nebude nízká, stvrzují záběry na propadlé 

stropy uvnitř domu i haldy suti před objektem. 

Rey Koranteng se typickým způsobem spojuje s reportérkou stojící v Divadelní 

ulici. Moderátor se Lucie Poništové ptá, co všechno výbuch poničil. Ta odpovídá, že 

jsou to například kusy nábytku, vitríny, okna, auta. Při její řeči sledujeme detailní 

záběry na suť na zemi a na vysklená okna domu č. p. 5. Exploze způsobila škody 

i majitelům kaváren a restaurací, čemuž se věnuje reportáž Adama Skaly. 

Vidíme dva sanitní vozy jedoucí po Mostu Legií, slyšíme jejich houkání. 

Výbuch dle slov reportéra zasáhl mnoho lidí. Na obrazovce probíhají záběry natočené 

krátce po katastrofě. Sled fotografií ukazuje, jak ovlivnila událost život zaměstnancům 

jedné z restaurací. Zem je zde pokrytá střepy. Mladá žena vypovídá, že nikdo nevěděl, 

co se děje, a všude bylo spousta skla, což je vidět i na záběrech z ulice. Na obrazovce 

běží fotografie poškozených částí restaurace, mužský hlas vždy divákům sdělí povahu 

závady a výši vzniklé škody. Střihem se dostáváme k reportérovi stojícímu za barem 

v dané restauraci. Upozorňuje na obrovské štěstí číšníka, který se v momentě exploze 

sehnul pod bar, aby narazil nový sud. Obdobně jako v restauraci jsou škody zmapovány 

i ve vedlejší kavárně Slavia a v galerii Sklenář, kde byly poškozeny dle výpovědi 

majitele díla Kupky či Zrzavého.  
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Reportér prochází kolem Nové scény Národního divadla. Poukazuje na fakt, že 

skleněná tabule u vchodu byla ještě ten den provizorně opravena. Nedošlo tak 

k přerušení provozu. Kamera si vybírá policistku v žluté výstražné vestě vysvětlující 

cosi řidiči a odstraňující ochrannou pásku z ulice. Mužský hlas konstatuje, že cesta do 

práce se mohla některým lidem zkomplikovat, protože okolí bylo pro všechny uzavřeno. 

Výpověď starého muže dokládá, že výjimky neplatily ani pro herce. Při záběru na auto 

stavební firmy Adam Skala tvrdí, že hlásit se museli i dělníci.  

Na obrazovce se objevuje fotografie domu č. p. 5, přes kterou se za výrazného 

zvukového upozornění přeženou graficky vytvořené plameny. Uprostřed obrazovky je 

v červeném obdélníku bílým písmem napsáno heslo „VÝBUCH V CENTRU PRAHY“.  

Lucie Borhyová se ptá Lucie Poništové, zda ví, co za výbuchem stálo. Ta 

z Divadelní ulice přiznává, že bez zpracovaných znaleckých posudků to nelze přesně 

určit. Příčinu exploze se nicméně snažil zjistit její kolega Ondřej Špalek, za kterým se 

střihem dostaneme. 

Sledujeme nekomentované záběry z poničené Divadelní ulice, z nichž jsou 

patrné chaos a panika. Lidé přecházejí sem a tam, zranění s brekem čekají na ošetření. 

Auta s rozbitými skly jsou zavalena prachem. Poté slyšíme mužský hlas, který popisuje 

předchozí den jako jeden z těch, na které se nezapomíná. Variant toho, co bylo příčinou 

exploze, je několik.  

Na modrém pozadí se v červeném obdélníku ukazuje heslo „NEDBALOST“. 

Toto slovo je přečtené ženským hlasem. Při záběrech na hasiče odklízející sutiny se 

dozvídáme, že přípojka pravděpodobně vadná nebyla. Minulý týden ulici projížděl vůz 

Pražské plynárenské společnosti, který kontroluje stav potrubí. Diváci ho mohou vidět 

na obrazovce. Tuto skutečnost potvrzuje svou výpovědí i muž stojící v obleku 

v blízkosti měřícího vozu.  

Po střihu je na modrém pozadí v červeném obdélníku vepsán výraz „ÚMYSL“, 

který je rovněž přečten ženským hlasem. Při pohledu na plynaře a policisty pracující 

v okolí kavárny Slavia sděluje mužský hlas divákům, že tato varianta je málo 

pravděpodobná. Obrazově i komentářem je připomenuto neštěstí ve Frenštátě. Policista 

vypovídá, že je nutné vyčkat, než místo ohledá vyšetřovatel.  

Na modrém pozadí v červeném obdélníku se objevuje spojení „ZASTARALÉ 

POTRUBÍ“, posléze je vyřčen ženským hlasem. Pozorujeme plynaře v modrých 

uniformách při práci. Reportér říká, že tato možnost je též méně pravděpodobná. TV 
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Nova předkládá divákům detailní záběr na vykopanou jámu a reportér říká, že potrubí 

v Divadelní ulici nepatři k nejstarším v Praze.  

Dalším obdobně znázorněným heslem je „DLOUHÁ ZIMA“. Záběry nám 

umožňují nahlédnout do interiéru domu č. p. 5, kde zahlédneme hasiče. Zima dle 

reportéra může potrubí poškodit, ale u plynu se to nestává příliš často. Muž v obleku 

říká, že většina potrubí je z plastu, který je vůči těmto vlivům odolný. Jedna část 

plynových trubek v dané oblasti však z plastu nebyla. 

Stejným způsobem je ztvárněno i slovo „ZKRAT“. Při záběrech na skupinu 

hasičů v černých oblecích s reflexními prvky reportér připomíná, že zkrat byl příčinou 

výbuchu v roce 2006 na Arbesově náměstí. Reportér spekulace uzavírá konstatováním, 

že variant může být i více. Kamera zabírá hromady suti a reportér si klade otázku, co 

způsobilo zapálení plynu. Výpověď hasičky odtajňuje, že k výbuchu došlo 

pravděpodobně v přízemí. Dle slov reportéra může vyjasnění příčiny exploze trvat 

i několik měsíců. 

1. 5. 2013170 

Délka zprávy: 2:55 

Délka relace: 42 minut 

Na obrazovce se objevuje fotografie domu č. p. 5, přes kterou se za výrazného 

zvukového upozornění přeženou graficky vytvořené plameny. Uprostřed obrazovky se 

v červeném obdélníku objevuje bílým písmem psaný nápis „VÝBUCH V CENTRU 

PRAHY“. Grafické vyjádření doprovází dramatická znělka. 

Formálně oblečená a pečlivě nalíčená moderátorka Markéta Fialová sděluje 

divákům s vážnou tváří, že se situace na místě exploze pomalu vrací k normálu. Spojuje 

se s reportérkou Lucií Poništovou, která se tomuto tématu věnuje. Na modrém pozadí na 

obrazovce vidíme dva výřezy. V levém je Markéta Fialová, v pravém pak reportérka 

nacházející se v terénu.  

Do záběru se dostává civilně oblečená Lucie Poništová. Tvrdí, že některé 

budovy jsou stále střeženy před rabováním, což dokládá i dvojice policistů, již můžeme 

spatřit v pozadí. Plyn je prý obnoven v jedenácti ze sedmnácti přípojek. Reportérka 

gestikuluje rukama a během řeči popochází. Za jejími zády se v jednu chvíli ocitá i dům 

č. p. 5 zajištěný vzpěrami, u něj jsou stále navršeny hromady dřeva a suti. Kamera 

zabírá poničená okna, diváci se při tom dozvídají, že příčinu výbuchu určí znalecké 
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posudky. Dle slov Lucie Poništové byl obnoven provoz zastávky Národní divadlo. Poté 

uvádí následující reportáž. 

Vidíme starou ženu procházet chodbou a kuchyní jejího bytu. Ženský hlas 

informuje, že paní Marii zachránil život odchod do obchodu pár minut před explozí. Po 

návratu domů se nestačila divit. V obýváku svého bytu rozčílená žena vypovídá, že byla 

vysklená ona a střepy se rozsypaly po celém bytě. I přesto, že už má uklizeno, výbuch 

po sobě zanechal spoušť. V detailu je patrná prasklina na zdi. Žena ukazuje na dveřích, 

kde se dříve nacházelo zrcadlo.  

Exploze poškodila také pana Hasiba, který má v okolí 2 restaurace. Muž stojí ve 

vchodu do jedné z nich a špatnou češtinou vysvětluje, jak výbuch pocítil. Ukazuje na 

vysypané sklo, jež kamera detailně zabírá. Uvnitř restaurace poté muž přiznává, že 

utrpěl velkou finanční ztrátu. 

Sledujeme nohy jdoucí po dvorku jednoho z domů v Divadelní ulici. Poté se 

obraz oddaluje a Lucie Poništová konstatuje, že je zde stále plno střepů. Na obrazovce 

probíhá sled fotografií z místa, kde k explozi došlo. Vidíme poničený vnitroblok 

i zdevastované automobily. Reportérka říká, že škody jsou nevyčíslitelné. Policisté dům 

č. p. 5 uzavřeli a kontrolují bezpečnost v okolí. Uniformovaný policista za doprovodu 

záběrů na okna domu zaplněná dřevem tvrdí, že dům je zajištěn a nebezpečí nehrozí.  

Kamera cílí na dům č. p. 5, kovové vzpěry a dveře okolních domů. Větou, že 

policisté na místě zatím zůstávají, zprávy o výbuchu pro tento den končí.  

2. 5. 2013171 

Délka zprávy: 1:54 

Délka relace: 42 minut 

Na obrazovce se objevuje fotografie domu č. p. 5, přes kterou se za výrazného 

zvukového upozornění přeženou graficky vytvořené plameny. Uprostřed obrazovky se 

v červeném obdélníku objevuje bílým písmem psaný nápis „VÝBUCH V CENTRU 

PRAHY“. Grafické vyjádření doprovází dramatická znělka. 

Televizní noviny uvádí Rey Koranteng v obleku bez kravaty a Lucie Borhyová 

v šatech. Moderátoři stojí za červenobílým pultíkem, za zády jim běží videozáznam 

z odklízecích prací po explozi. Rey Koranteng informuje diváky, že odhadovaná výše 

škod stále roste. Lucie Borhyová dodává, že byla zřízena finanční pomoc pro lidi, kteří 

nedosáhnou na pomoc od pojišťoven. Život v centru města se prý vrací k normálu.  
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Vidíme muže ve výstražných vestách odklízející trosky, plynaře pracující 

v ulicích, sklenáře spravujícího okno. Mužský hlas při pohledu na rozbořený dům 

č. p. 5, v detailu i z nadhledu, tvrdí, že škody dosahují k magické hranici. Policista na 

služebně vypovídá, že škoda je v tuto chvíli odhadem 100 milionů Kč. 

Následují záběry na stánkaře sčítajícího škody. Poté TV Nova divákům nabízí 

záběry z budovy Akademie Věd České republiky, kde rovněž se odhadují ztráty. Vidíme 

spoušť, kterou zde výbuch napáchal. Muž vypovídá, že odborník zde vyčíslil škody na 

deset milionů Kč. Při pohledu na pracující sklenáře se od reportéra dozvídáme, že se 

zatím přihlásilo padesát poškozených. Bohuslav Svoboda upozorňuje, že Rada hlavního 

města Prahy je připravena poskytnout v případě nutnosti finanční pomoc. Je k tomu 

potřeba protokol od policie.  

Sledujeme záběr na tramvaj zastavující na zastávce Národní divadlo, kam se dle 

slov reportéra vrací život. Kolemjdoucí oceňují práci hasičů odklízejících nepořádek 

z Divadelní ulice. Reportér stojí ve znovuotevřené kavárně Slavia, kde však zatím 

nefunguje kuchyně. I tak zde sedí poměrně dost hostů. Kamera zabírá provoz 

u Národního divadla a diváci zjišťují, že plynaři stále pátrají po příčině výbuchu. 

Výpověď policisty potvrzuje otevření dalších silnic, např. ulice Karolíny Světlé. Na 

obrazovce vidíme plynaře v jámě, chodník ohraničený ochrannou páskou. Za jak dlouho 

následky exploze úplně zmizí, prý není jasné.  

3. 5. 2013172 

Délka zprávy: 1:50 

Délka relace: 42 minut 

Na obrazovce se objevuje fotografie domu č. p. 5, přes kterou se za výrazného 

zvukového upozornění přeženou graficky vytvořené plameny. Uprostřed obrazovky se 

v červeném obdélníku objevuje bílým písmem psaný nápis „VÝBUCH V CENTRU 

PRAHY“. Grafické vyjádření doprovází dramatická znělka. 

Televizní noviny uvádí dvojice Renáta Czadernová a Petr Suchoň, stojící za 

červenobílým pultem. Moderátor má na sobě tmavý oblek bez kravaty a fialovou košili, 

jeho kolegyně pak zelené šaty. V pozadí jsou patrné záběry z odklízecích prací po 

explozi. Renáta Czadernová klidně pronáší, že výbuch připomínají už jen podpěry jistící 

dům č. p. 5. Petr Suchoň říká, že plyn byl již všude kromě domu č. p. 5 v Divadelní ulici 

obnoven a nyní se pátrá po příčinách neštěstí. 
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Střihem se dostáváme do centra města, kde plynaři pracují ve vykopané jámě. 

Vidíme detail upozornění na přerušení dodávky plynu v domě v Bartolomějské ulici. 

Ženský hlas konstatuje, že obyvatelé okolních domů mohli být až 4 dny bez plynu. Při 

záběru na plynaře v modrých uniformách ženský hlas tvrdí, že se na obnovení dodávek 

tvrdě pracovalo. Ve tři hodiny odpoledne byl plyn znovu puštěn, což potvrzuje výpověď 

muže v obleku.  

Civilně oblečená reportérka Lucie Poništová stojí před domem v Bartolomějské 

ulici, který byl ještě dnes bez plynu, jelikož zde došlo k poruše plynového kotle. 

Obyvatelé domu si stěžují, že neteče teplá voda a nejde umýt nádobí.  Prostřihem se 

vracíme k muži v obleku, který upozorňuje na to, že se v tomto případě nejedná 

o závadu plynovodu. Dle slov reportérky se také řeší, co se stane s domem č. p. 5. Dle 

vyjádření mladší ženy proběhne do 14 dnů kontrola budovy. Kamera zabírá poničené 

interiéry kontrolních budov plné střepů. Reportérka záběry komentuje tak, že domy 

bude kontrolovat statik. Žádný objekt by neměl jít k zemi, bude nutná pouze 

rekonstrukce. 

4. 5. 2013 

Délka zprávy: 0  

Délka relace: 42 minut 

V tomto díle Televizních novin není sledované události věnován prostor. 

5. 5. 2013 

Délka zprávy: 0  

Délka relace: 42 minut 

V tomto díle Televizních novin není sledované události věnován prostor. 

6. 5. 2013 

Délka zprávy: 0 

Délka relace: 42 minut 

V tomto díle Televizních novin není sledované události věnován prostor. 
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Příloha č. 4: Sémiotická analýza hlavní zpravodajské relace soukromého 

televizního vysílání (TV Barrandov) - Denotace 

29. 4. 2013173 

Délka zprávy: 3:50 

Délka relace: 20 minut 

Zprávu o výbuchu plynu přináší TV Barrandov v samém úvodu Hlavních zpráv. 

Uvádí ji moderátor Petr Lesák, který má na sobě šedý oblek a světlou košili bez kravaty. 

Moderátor stojí za pultíkem, kamera zabírá pouze horní polovinu jeho těla. Petr Lesák 

stojí mírně vlevo v záběru, pozadí tvoří modrošedá grafika, s níž moderátorův oblek 

lehce splývá. Ve spodní části obrazovky na pravé straně vidíme na červeně podbarvený 

bílým písmem napsaný titulek „HLAVNÍ ZPRÁVY 29. 4. 2013“, pod ním, rovněž 

červeně podbarvené a bíle napsané celé jméno moderátora. Moderátor nám sděluje, že 

výbuch plynu v centru Prahy ochromil celé město a vyžádal si četná zranění. Škody na 

budovách dle jeho slov ještě nejsou vyčísleny. V sutinách naštěstí dle dostupných 

informací nikdo nezůstal, jejich prohledávání však zatím nebylo ukončeno. Moderátor 

po celou dobu své promluvy zachovává vážnou tvář, pokyvuje hlavou, gestikuluje 

rukama a pohrává si s tužkou, což může působit rušivě.  

Petr Lesák informuje diváky o tom, že zpráva okamžitě obletěla celý svět. Média 

spekulovala i o teroristickém útoku. Moderátor se poté spojuje s redaktorkou časopisu 

Týden, která sledovala situaci přímo na místě. Při otázce Petra Lesáka směrem 

k redaktorce: „Evo, jaké jsou nejnovější zprávy - je už počet zraněných konečný?“ se na 

obrazovce objevují dva nestejně velké výřezy na šedém pozadí. V menším čtverci na 

levé straně vidíme moderátora Petra Lesáka ve studiu, na pravé straně je umístěn větší 

záběr na redaktorku s velkým růžovým mikrofonem, na němž je zřetelně vidět logo 

TV Barrandov.  

Poté, co se slova ujímá redaktorka Eva Hofrichterová, kamera zacílí pouze na ní. 

Redaktorka stojí uprostřed záběru, je výrazně nalíčená a patřičně upravená. Pozadí tvoří 

jakási krajina s nádrží a domy, v pravé dolní části obrazovky je velkými bílými písmeny 

v červeném obdélníku napsáno jméno a profese (redaktorka časopisu Týden) ženy, která 

k divákům právě promlouvá. V pravém horním rohu je opět velkým bílým písmem do 

menšího červeného obdélníku vepsáno „ŽIVĚ“, což deklaruje, že se jedná o živý vstup. 
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Redaktorka nejdříve pozdraví diváky, poté jim sděluje, že bylo zraněno kolem 

pětatřiceti lidí a dle posledních informací nedošlo ke ztrátám na životech. Dále 

informuje, že místo nehody navštívil premiér Petr Nečas, který vyloučil variantu 

teroristického útoku. Následně redaktorka hovoří se starostou Prahy 1 Oldřichem 

Lomeckým. Starosta má na sobě oblek bez kravaty. V pravé dolní části obrazovky se 

opět objevuje bílými velkými písmeny napsaný titulek na červeném obdélníku se 

jménem a povoláním dotazovaného. Starosta v rozhovoru potvrzuje slova Petra Lesáka 

z úvodu Hlavních zpráv o počtu zraněných, uvádí, že se spojil i s nemocnicí Na 

Františku, kam zranění lidé mimo jiné docházeli. Rovněž říká, že pátrání v sutinách 

pokračuje. Tvrdí, že je městská část Praha 1 připravena svým obyvatelům v případě 

nutnosti podat pomocnou ruku. V průběhu promluvy jsou divákům předkládány 

pravděpodobně živé záběry (v pravém horním rohu je stále nápis „ŽIVĚ“) z místa 

exploze: sanitka projíždějící ulicí kolem budovy Hollar, zdevastované domy, atrium 

budovy Hollar, policisté řídící dopravu, odvádění lidí z místa nehody, zásahy 

záchranářů, policistů a lékařů, policejní vůz projíždějící okolím místa, kde došlo 

výbuchu.  

Obraz se vrací zpět k redaktorce a starostovi Prahy 1. Další otázka redaktorky se 

týká bezpečnosti v okolí exploze a provozu městské hromadné dopravy tamtéž. Již při 

pokládání otázky se na obrazovce objevují záběry z místa nehody, tentokrát se jedná 

o projíždějící tramvaj a policisty řídící dopravu. Starosta sděluje divákům, že plyn byl 

před malou chvílí odtlakován, takže nebezpečí výbuchu už není aktuální. Jeho slova 

doplňují záběry na plynaře a policisty zasahující v místě neštěstí. Poté hovoří o kolapsu 

dopravy v centru, což je rovněž podpořeno živými záběry na policisty řídící dopravu 

a lidi čekající na své spoje. Vidíme též, že místo bylo pro běžnou dopravu uzavřeno, 

v záběru jsou vidět pouze žluté záchranářské vozy, hasičské vozy a policejní auta. 

Situaci se dle starostova tvrzení zřejmě podaří dát do pořádku následujícího dne.  

Střihem se vracíme k redaktorce a starostovi. Redaktorka se ptá, jak je možné, že 

došlo v místě k takovému výbuchu. Starosta informuje diváky, že si budovu prohlédl 

statik, na konečný verdikt je zatím brzo. V domech náležících městské části Praha 1 

probíhá kontrola potrubí pravidelně, dům č. p. 5 je však majetkem státu. Dle tvrzení 

starosty neprobíhaly v tomto době žádné opravy ani rekonstrukce.  

Závěrem se redaktorka táže, zda se toto může stát i v jiném domě, a jestli se po 

této nešťastné události zpřísní revize plynu v objektech. Starosta se domnívá, že by se 
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takovéto věci při běžném dodržování provozu a provádění kontrol stávat neměly. Než 

padne v tomto směru nějaké rozhodnutí, musí se prošetřit příčina této exploze. 

Redaktorka mu poděkuje a vrací slovo moderátorovi ve studiu. Tímto reportáž 

o výbuchu pro tento den končí. 

30. 4. 2013174 

Délka zprávy: 1:58 

Délka relace: 20 minut 

Zpráva o výbuchu plynu v Divadelní ulici je uvedena moderátorem ve studiu 

v první třetině Hlavních zpráv. Moderátorem je opět muž, který je oblečen v obleku bez 

kravaty, stojící mírně vlevo za pultíkem, grafika v pozadí je stejně jako předchozí den 

modrošedá s motivem planety. Moderátor uvozuje zprávu slovy, že exploze v centru 

Prahy si nevyžádala žádný lidský život. Lze to říci jistě, protože hasiči se tohoto dne 

dostali na dno sutě. Dále informuje o tom, že vyklízecí práce v zasažené oblasti 

pokračují a lidé se budou moci brzy navrátit do svých bytů, které v současnosti hlídá 

policie. Rovněž divákům sděluje, že na místě již začínají pojišťovací agenti sčítat 

vzniklé škody. Exploze dle jeho slov poranila na 40 lidí, z toho dva těžce. Moderátor 

v průběhu řeči pracuje s tónem hlasu a gestikuluje rukama. Také si, stejně jako jeho 

kolega, jenž uváděl Hlavní zprávy předchozí den, hraje s propiskou.  

Po informaci o počtu zraněných, kterou nám poskytl moderátor ve studiu, 

následuje střih. Sledujeme záběry na zraněné lidi sedící na okraji ulice, kteří jsou 

ošetřováni mužem s reflexní oranžovou bundou s nápisem „ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

PRAHA“ na zádech. Kamera následně detailně zabírá jednoho ze zraněných, v pravé 

dolní části obrazovky můžeme vidět červeně podbarvený bílým písmem psaný titulek 

„DEN PO VÝBUCHU V PRAZE“ a pod ním menším písmem stejným stylem napsané 

jméno ženy, která reportáž zpracovala. Ženský hlas divákům sděluje, že tvář muže, 

která je k vidění na obrazovce, předešlý den obletěla celý svět. Obrazovka je poté 

rozdělena na dvě poloviny. V levé polovině je detailní záběr totožný s tím, který byl 

předtím na celé obrazovce, v pravé polovině pak vidíme stejného muže diskutovat 

s reportérkou. Ženský hlas to komentuje slovy, že na kameru muž o události mluvit 

nechce, ale dnes se na místo vrátil. Dále diváci vidí záběr na nákladní vůz projíždějící 

zdevastovanou ulicí. Ženský hlas přitom říká, že lidé se mohou navracet do svých 
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HLAVNÍ ZPRÁVY - 30. 4. 2013. In: TV Barrandov [online]. 2013 [cit. 2014-03-14]. Dostupné 

z: http://www.barrandov.tv/video/4513-hlavni-zpravy-30-4-2013 
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domovů. TV Barrandov nám poté předkládá výpověď mluvčího pražské policie přímo 

z místa nehody. Policista má na sobě uniformu, kamera zabírá detailně jeho tvář. 

V pravé dolní části obrazovky je umístěn bílým písmem psaný nápis na červeném 

obdélníku, který nám prozrazuje policistovo jméno a profesi. V pozadí vidíme policejní 

vůz a ulici, ve které probíhají odklízecí práce. Mluvčí pražské policie říká, že lidé 

mohou zkontaktovat policistu, který jim umožní vstup do jejich bytu, a oni sami se pak 

mohou rozhodnout, zda v něm chtějí zůstat či nikoliv. Při jeho promluvě můžeme 

sledovat situaci, kdy muž v civilu přelézá ochrannou pásku a prochází kolem policisty 

střežícího vchod do jednoho z domů.  

Při záběru na muže odklízejícího suť z parapetů oken nám ženský hlas sděluje, 

že za okny zatím nikoho nenajdeme. Uvnitř jsou dle tvrzení reportérky pouze uklízecí 

čety či sklenáři. Toto tvrzení je podpořeno záběry do rozbořených interiérů domů, kde 

jsou k vidění místnosti plné suti a rozbořené zdi. Poté nás ženský hlas informuje, že 

hasiči pokračují v odklízení sutě, což dokládá záběr na muže v černých hasičských 

uniformách odhazující suť a kusy omítky lopatami.  

Následně je divákům nabídnuta výpověď mluvčí pražských hasičů Pavlíny 

Adamcové. To, kdo k nim promlouvá, se opět dozvídají z bílého titulku na červeném 

obdélníku vpravo dole. Kamera hasičku zabírá detailně, v pozadí je vidět okolí 

výbuchu. Žena má na hlavě hasičskou helmu a je oblečena ve stejnokroji, zřejmě je také 

zapojena do odklízecí akce. Hasička sděluje televiznímu štábu, že objekt je neustále 

staticky zajišťován. Její řeč je doplněna záběry na nákladní vozy a úklidové čety 

ve žlutých reflexních vestách a červených helmách, pracující u domu č. p. 5, který je 

podepřen vzpěrami.  

Střihem se dostáváme před vchod do galerie v blízkosti Hollaru, jenž je střežen 

policisty v uniformách. Dále vidíme i záběry z interiéru, kde rovněž probíhají odklízecí 

práce. Následuje záběr na tvář muže stojícího před galerií, při kterém nám ženský hlas 

oznamuje, že majitel galerie, která má část budovy v pronájmu, o události promluvil. Po 

detailu rozbitých oken se dozvídáme od reportérky, že několik zraněných bylo 

zaměstnanci majitele galerie. Přímo před rozbitými okny se poté vyjadřuje majitel 

galerie Zdeněk Sklenář. S pochmurným výrazem říká, že když mu manželka o události 

v šoku telefonovala, nechtěl tomu věřit. Na obrazovce poté probíhá záběr na šokovanou 

ženu, která je odváděna z blízkosti exploze, a záchranáře v oranžových bundách 

ošetřující zraněné. Přitom ženský hlas sděluje divákům, že pan Sklenář bezprostředně 
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po nehodě dostal stovky SMS zpráv, v nichž mu lidé vyjádřili podporu a nabízeli 

pomoc. Majitel galerie prostřednictvím TV Barrandov všem děkuje.  

Při záběrech na hasiče v uniformách zapisující si výsledky měření do notýsku 

a detailu na plynoměr se od redaktorky dozvídáme, že v okolí nehody pokračuje měření 

plynu a sčítání škod, které lidé mohou hlásit na telefonní číslo, jež se objevuje bílými 

velkými číslicemi napsané na obrazovce. Pozadím telefonního čísla je záběr na dělníky 

odklízející popadané trámy u domu č. p. 5 v Divadelní ulici. O výši škod se dá dle slov 

ženského hlasu pouze spekulovat, stejně jako o tom, zda někdo ponese za výbuch 

zodpovědnost. Tímto tvrzením je za doprovodu záběrů z okolí místa exploze reportáž 

ukončena. 

1. 5. 2013175 

Délka zprávy: 0 

Délka relace: 20 minut 

V tomto díle Hlavních zpráv není o výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici 

žádné zmínka. 

2. 5. 2013176 

Délka zprávy: 0 

Délka relace: 20 minut 

V tomto díle Hlavních zpráv není o výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici 

žádné zmínka 

3. 5. 2013177 

Délka zprávy: 0 

Délka relace: 20 minut 

V tomto díle Hlavních zpráv není o výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici 

žádné zmínka 

4. 5. 2013178 

Délka zprávy: 0 

Délka relace: 20 minut 
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V tomto díle Hlavních zpráv není o výbuchu domu č. p. 5 v Divadelní ulici 

žádné zmínka 

5. 5. 2013179 

Délka zprávy: 0:49 

Délka relace: 20 minut 

Reportáž o výbuchu plynu v Divadelní ulici uvádí ze studia moderátor Petr 

Lesák. Moderátor má na sobě tmavě modrý oblek, bílou košili a červenou kravatu. Stojí 

vlevo v záběru za pultíkem, pozadí vyplňuje modrošedá grafika s motivem planety. 

Informuje diváky, že má exploze dle zítřejšího vydání časopisu Týden zajímavou 

souvislost. V domě č. p. 5 dle jeho slov sídlila kancelář exministra Pavla Dobeše, ze 

které Dobeš řídí sdružení podporující širšímu využití globálního informačního systému. 

Při tomto sdělení probíhají na obrazovce záběry z místa nehody, kde zasahují hasiči 

v černých uniformách s reflexními prvky či oranžových vestách. Dále vidíme záběr na 

policistu střežícího objekt, hasiče, který leze po žebříku oknem do jednoho 

z poškozených domů a muže zametajícího střepy z vysklených oken. Moderátor dále 

sděluje divákům, „že v nadsázce se dá říct, že v pondělí vyletěla do povětří i Dobešova 

trafika“.  

Exministr dle slov moderátora v době exploze naštěstí nebyl v kanceláři, což 

dokládá i následující telefonická výpověď samotného Pavla Dobeše. Po dobu hovoru 

vidíme v levé části obrazovky fotografii Pavla Dobeše, v pravé části si můžeme přečíst 

přepis hovoru. V pravé dolní části obrazovky je umístěn červený pruh, na němž je 

velkým bílým písmem napsán titulek „PAVEL DOBEŠ“, menším pak podtitulek 

„EXMINISTR DOPRAVY“. Pozadí je zbarveno šedě. Dobeš přiznává, že zprvu byl 

rozladěný ze ztráty důležitých dokumentů a věcí, ale později byl rád, že v době výbuchu 

na místě nebyl. Uvádí také, že některé kanceláře sídlící stejně jako jeho v druhém patře 

mají problém s propadlým stropem. 

6. 5. 2013 

Délka zprávy: neznámá 

Délka relace: 20 minut 

Videozáznam z tohoto dílu Hlavních zpráv bohužel není v internetovém archivu 

TV Barrandov, a dle vyjádření Daniela Zamrazilové Poupové z oddělení PR 
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a marketingu180 neexistuje možnost tuto zpravodajskou relaci shlédnout jiným 

způsobem.  

                                                 

180
Pozn.: Korespondence s PR oddělením TV Barrandov k nahlédnutí u autorky práce 
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Příloha č. 5: Odpověď společnosti CET 21 na žádost o poskytnutí videozáznamu 

 

 


