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Abstrakt 

Letecké nehody, ať se týkají malých či velkých letadel, bývají často středem zvý-

šeného zájmu médií. Zatímco komerční média si pro své zpravodajství mnohdy vybírají 

jen ty události, jejichž výsledkem je značná škoda na majetku či případný počet obětí, lze 

se domnívat, že by k této selekci nemělo docházet u médií veřejné služby, jejichž poslá-

ním je poskytovat vyvážené a všestranné zpravodajství pro svobodné vytváření názorů. 

V případě zpravodajských agentur, jejichž obecným posláním je shromažďovat a dále 

poskytovat sesbírané informace, platí tento předpoklad dvojnásob. 

Cílem této práce je zanalyzovat slovní zpravodajské produkty České tiskové kan-

celáře a na příkladu zpravodajství o leteckých nehodách, které se staly v ČR v roce 2011, 

určit informační kvalitu zpravodajského servisu s důrazem na zhodnocení spolehlivosti, 

aktuálnosti a terminologické přesnosti jednotlivých zpráv. 

První část práce nabízí teoretická východiska pro analýzu – popisuje okolnosti 

výběru zpráv a s tím související zásadní myšlenkové přístupy. Druhá část zahrnuje sa-

motnou kvalitativní obsahovou analýzu zpravodajství, a to především formou komparace 

mediální produkce s institucionálně zpracovanými daty zachycujícími reálný stav letecké 

nehodovosti v analyzovaném období. 

Abstract 

Air accidents related to both airplanes and airliners are often at the centre of 

heightened media attention. Whereas commercial media often choose to include in their 

news service only those accidents that result in number of fatalities or in a significant 

property damage, public service broadcasters should not take into account these criteria 



 
  

on order to provide balanced and versatile news service promoting an independent for-

mation of opinions. In the case of news agencies, whose general mission is to collect and 

provide information, this assumption is doubly true. 

This thesis aims to analyse textual news products of the Czech News Agency us-

ing the example of the Agency’s news coverage of air accident which happened in 2011 

in the Czech Republic. This analysis will be used to determine the information quality on  

The first part of this thesis offers a theoretical basis for analysis – it describes the 

circumstances of the selection of news and related critical thinking approaches. The sec-

ond part involves the actual qualitative content analysis of the news, mainly through com-

parison of media production with institutionally processed data depicting the real state of 

aviation accidents in the analysed period. 
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Úvod 

Letectví vždy bylo, je a zřejmě ještě nějaký čas bude velmi přitažlivým oborem 

lidské činnosti. Ačkoliv je tomu již více než 100 let, kdy se ke svému prvnímu motoro-

vému letu vydal dřevěný stroj bratří Wrigtů, a dokonce ještě více než dvakrát déle, co 

bratři Montgolfiérové převedli v realitu fantaskní představy Julese Vernea při sestrojení 

horkovzdušného balónu, i dnes stále často s tichým údivem sledujeme, jak se denně 

vznáší k nebi tisíce těžkých a na prvních pohled poněkud neohrabaných kovových kusů, 

aby v relativně krátkém čase spojily dohromady takřka celý svět. 

Lehce nadsazený úvodní odstavec nebyl touto – snad trochu umělečtější – formou 

napsán nikterak náhodou. Předmětem této práce je totiž právě letectví, létání, a jeho 

schopnost přitahovat pozornost. Nikoliv však pozornost ryzích umělců, ale institucí, je-

jichž příslušníci se možná nejvíce podílejí na tom, jak je tento obor v danou chvíli přijí-

mán a vnímán veřejností – médií a novinářů. Nelze si v této souvislosti nevšimnout, jak 

často se například počet zpráv týkajících se letectví zvýší po nějaké nečekané události, 

typicky letecké nehodě. Navzdory statistikám, ve kterých letecká doprava co do bezpeč-

nosti drtivě poráží veškerou svou konkurenci, může tragická letecká nehoda odstartovat 

hotový maraton „poplašných“ článků v novinách, mimořádných zpráv o leteckém dění či 

kontinuální vysílání na zpravodajských televizních programech. Nedávná tragédie postih-

nuvší letadlo německé společnosti Germanwings toho bohužel byla tím nejsmutnějším 

důkazem. 

Lze do jisté míry chápat, proč k tomuto efektu dochází u komerčních médií, je-

jichž primárním cílem je generovat zisk a výběr katastroficky laděných zpráv má za cíl 

zvýšit prodejnost výtisků novin, poslechovost rozhlasu či sledovanost televize. Méně už 

je to pochopitelné u tzv. veřejnoprávních médií, ale i zde lze „pod záminkou“ zvýšeného 

veřejného zájmu částečně ospravedlnit zesílené pokrytí obsahu k danému tématu. Je však 

třeba mít na paměti, že mediálními organizacemi se nerozumí pouze tradiční vydavatelé 

tisku, rozhlasoví vysílatelé, televizní společnosti či provozovatelé internetových serverů, 

ale také tiskové agentury. 

Tiskové – v novodobém pojetí však přesněji zvané zpravodajské – agentury, je-

jichž primárními odběrateli nejsou koneční čtenáři z řad široké veřejnosti, ale soukromé 
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společnosti, státní instituce a především pak mediální organizace, by ze své podstaty ne-

měly nabízený servis „podřizovat“ aktuálnímu zájmu publika. Dá se od nich naopak oče-

kávat, že by danou tematickou oblast měly pokrývat „rovnoměrně“, bez ohledu na pří-

padný dočasný zvýšený zájem veřejnosti o informace orientované na specifické téma. 

Stejně tak lze klást na agentury zvýšené nároky, co se týče používání přesné terminologie 

z jednotlivých odborností. 

Úlohu veřejnoprávní zpravodajské agentury v České republice ze zákona plní 

Česká tisková kancelář (ČTK). Ta pro své klienty připravuje jak tradiční textový, tak také 

fotografický a další multimediální servis, pokrývající dění v České republice i mimo ni, 

a to jak v českém, tak u vybraných témat i v anglickém jazyce. Anglicky tvořené zprávy 

poté slouží především k meziagenturní výměně za účelem přiblížit klíčové tuzemské dění 

zahraničním klientům. 

Cílem této práce je na příkladu leteckých nehod, ke kterým došlo v České repub-

lice v roce 2011, zanalyzovat agenturní produkci ČTK a pokusit se na tomto příkladu 

určit, jak agentura plní svou roli danou zákonem a normativními představami o jejich 

fungování. Klíčem k posouzení kvality zpráv by mělo být zejména posouzení hledisek 

jako je informační spolehlivost, aktuálnost a terminologická přesnost zpravodajství – to 

vše skrze zodpovězení konkrétních výzkumných otázek specifikovaných v příslušném 

oddílu této práce. 

Motivací k výběru tohoto tématu mi byl jednak můj zájem o problematiku zpra-

vodajských agentur, prokázaný již vypracováním bakalářské práce na téma multimedia-

lizace agenturní produkce se zaměřením na infografický servis (práce obhájena v roce 

2012) a dále pak dlouhodobý zájem o oblast letectví a letecké žurnalistiky, v níž již ně-

kolik let sbírám vlastní praktické zkušenosti na pozici redaktora jednoho z nejnavštěvo-

vanějších leteckých webových serverů v České republice. 

Jelikož je cílem této práce analýza zpravodajské produkce ČTK, konkrétně záko-

nitostí výběru jednotlivých událostí, a hodnocení poslání a fungování agentury, nabízí 

první, teoretická část práce východiska shrnující poznatky z fungování systému zpravo-

dajských agentur včetně ČTK, dále teoretické poznatky z tvorby zpravodajství (mediální 

koncepty, které ovlivňují proces výběru zpráv) a též nezbytně nutné teoretické základy 

z oblasti letectví a vyšetřování leteckých nehod, které jsou pro účely vypracování analýzy 
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nezbytné. Samotná kvalitativní obsahová analýza zpravodajství ČTK je předmětem druhé 

části práce.  

Během psaní této práce bylo s ohledem na nová zjištění a formální náležitosti kla-

dené standardizovanou podobou závěrečných prací přistoupit k menšímu odchýlení od 

zamýšlené struktury práce, tak jak je specifikována ve schválených tezích. Výsledkem je 

však přesnější pojmenování jednotlivých kapitol vzhledem k jejich obsahu a také logické 

členění a číslování jednotlivých částí a oddílů vzhledem k celkové struktuře práce. 

Poslední poznámka se váže k formálním náležitostem citování referovaných 

zdrojů, a sice standardu ČSN ISO 690. Vzhledem k tomu, že předmětem analýzy je zpra-

vodajství tvořené desítkami samostatných zpravodajských produktů a jejich jednotlivé 

odkazování v textu by bylo na úkor formální stránky textu, je ve zdrojích uveden analy-

zovaný úsek agenturního zpravodajství jako celek a pro přesnější orientaci v jednotlivých 

citovaných zprávách může v případě potřeby posloužit přiložený přehled analyzovaných 

agenturních produktů. 
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1 Teoretická východiska 

1.1 Teorie z oblasti médií 

1.1.1 Zpravodajské agentury 

Aby bylo možné co nejpřesněji zanalyzovat vybraný úsek zpravodajství České 

tiskové kanceláře v duchu cíle této práce, je nejprve třeba stručně popsat úlohu zpravo-

dajských agentur coby specifického typu médií a určit, jaké dopady mají tato specifika na 

skladbu, podobu a funkci agenturního zpravodajství. 

Vznik tiskových agentur se datuje do první poloviny 19. století, kdy se pařížský 

bankéř Charles-Louis Havas stal majitelem novin Gazette de France a aby rozšířil port-

folio zahraničního zpravodajství, začal publikovat přeložené zprávy ze zahraničních no-

vin. A co víc, brzy tyto zprávy dále za úplatu poskytoval dalším listům. Ačkoliv si tímto 

krokem, který vyústil v poněkud jednotvárnou podobu zahraničních rubrik francouz-

ských novin, vysloužil nechvalné hodnocení francouzského spisovatele Honoré de Bal-

zaca (Trunečková, 1997, s. 11), položil tím základy do té doby nevídanému způsobu sdí-

lení zpravodajských informací. 

Ačkoliv se od té doby svět médií diametrálně změnil – zejména vlivem nástupu 

kinematografie, rozhlasu, televize a především internetu – systém tiskových agentur, 

které se v duchu těchto změn začaly označovat agenturami zpravodajskými (Trunečková, 

2009, s. 128), je stále jednou z nejdůležitějších součástí celosvětové tvorby zpravodajství, 

především co se zdrojů zpráv týče. Trunečková (tamtéž) v této souvislosti připomíná na-

příklad výzkum uskutečněný mezi slovenskými novináři v roce 2002, který přisoudil 

zpravodajským agenturám třetí pozici mezi novinářskými zdroji, a to za osobními kon-

takty na prvém místě a internetem obecně na příčce druhé.  

Z novinářského hlediska je význam zpravodajských agentur a přínos jejich pro-

duktů vysoce ceněný. Právě agentury si totiž za svůj cíl kladou vyhledávání a shromaž-

ďování informací, které – zpravidla za úplatu – poskytují dále médiím i nemediálním 

organizacím v podobě zpravodajského servisu. Při definici činnosti agentur se Truneč-

ková (1997, s. 11) odvolává na konvenci Valného shromáždění Organizace spojených 

národů z roku 1949, která označuje agenturu jako „každou, veřejnou nebo soukromou 



7 

 

 
  

organizaci charakteru tiskového, rozhlasového, televizního a kinematografického, která 

má za účel pravidelně získávat a rozesílat zpravodajský materiál, je vybudována a orga-

nizována ve shodě se zákonem a předpisy daného státu, na jehož teritoriu má ústřední 

kancelář, a působí ve shodě se zákony a předpisy státu, na jehož teritoriu vykonává své 

funkce.“ Obdobné definování funkce a činnosti zpravodajských agentur lze najít také ve 

studii UNESCO, v dokumentech Evropské aliance zpravodajských agentur (EANA) a 

v neposlední řadě ve statutech či stanovách řady světových agentur. (Trunečková, 1997, 

s 12.) 

Pro členy zpravodajských redakcí dalších médií tak představuje kvalitní agenturní 

servis komplexní nástroj pro vyhledávání zpravodajských námětů z aktuálního dění, ar-

chiv událostí, databanku dokumentů a v neposlední řadě databázi souvisejících materiálů, 

jako jsou fotografie, videa či zvukové nahrávky. U agenturních zpráv, jsouce také zpra-

covávaných redaktory-novináři, se navíc již předpokládá plnění obvyklých podmínek kla-

dených na spolehlivost informací, jako je zásada ověřování z minimálně dvou nezávis-

lých zdrojů apod. Ačkoliv i agentura může v tomto směru pochybit1, představuje kvalitní 

agenturní servis pro většinu celoplošných médií takřka povinnou výbavu pro účely tvorby 

denního zpravodajství (Marková, 2015, s. 44). 

Jak již bylo předesláno v úvodu, média zpravidla nejsou jedinými organizacemi, 

pro které je servis zpravodajských agentur cenným zdrojem informací. Agenturní servis 

může sloužit jako komplexní událostní přehled pro členy státních institucí, vlád, parla-

mentů, ministerstev, stejně jako pro soukromé firmy a podnikatele či další například eko-

nomicky významné subjekty, jako jsou banky. Typickým příkladem v tomto směru může 

být zpravodajská agentura Thomson Reuters, která si vydobyla renomé přinášením aktu-

álních a zasvěcených zpráv z burz a akciových trhů po celém světě, a to především odbě-

ratelům z hospodářské sféry (Trunečková, 1997, s. 14-15). 

Ačkoliv by se z dosavadního popisu mohlo zdát, že právě zpravodajské agentury 

by bylo možné považovat za zprostředkovatele věrohodných, či dokonce „pravdivých“ 

                                                 

1 Jak připomíná např. Tereza Mojzešová (2012, s. 65) v bakalářské práci Když chybuje zdroj – opravy v 
servisu České tiskové kanceláře (a na stránkách Lidových novin), „nejslavnější stornovanou zprávou vy-
danou ČTK je případ s domnělým úmrtím spisovatele Jaroslava Foglara v roce 1995, při němž chyboval 
jak zdroj, tak i redaktor, který získanou informaci neověřil. 
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informací a událostí ve své ryzí podobě, jsou pochopitelně i se systémem fungování agen-

tur spojena jistá rizika. Byly to totiž právě tiskové agentury, které se podle Trampoty 

(2006, s. 174) podílely na komodifikaci zpráv, tedy procesu, kdy se z informací stalo 

zboží. K tomu přispělo zejména dohodnuté rozdělení vlivů tří velkých agentur Havas, 

Reuters a Wolff (tzv. velká trojka) ve třech světových regionech, čímž tyto agentury do-

sáhly v daném regionu de facto monopolního postavení a mohly tak určovat ceny svých 

produktů menším, zpravidla národním agenturám. Tyto menší agentury naopak často 

místo části finančního plnění poskytovaly některé z velkých agentur na oplátku lokální 

informace, v důsledku čehož však bylo monopolní postavení velké trojky jen umocněno. 

(tamtéž) 

Problémem při monopolním postavení velké trojky však bylo napojení agentur na 

vlády daných zemí (Francie, Velká Británie, Německo), které byly podle Boyd-Barretta 

(1998) nejen zdrojem příjmů, ale také informací a novinek. „To s sebou přinášelo i před-

poklad, že zpravodajský servis agentur bude do určité míry reflektovat národní zájmy.“ 

(Boyd-Barrett a Rantanenová, 1998, cit. podle Trampota, 2006, s. 174) Tento předpoklad 

se pak zejména ve 20. století naplno rozvinul u státních agentur působících v totalitních 

režimech včetně Československa (viz oddíl Česká tisková kancelář). 

1.1.1.1 Česká tisková kancelář 

Tradiční a patrně nejznámější zpravodajskou agenturou v České republice je 

Česká tisková kancelář, vybudovaná na historii své předchůdkyně Československé tis-

kové kanceláře. Agentura využívající tradiční značku ČTK je zřízena zákonem č. 

517/1992 Sb. jakožto veřejnoprávní instituce, kdy je právo veřejnosti na kontrolu fungo-

vání agentury uplatňováno skrze volenou Radu ČTK. 

ČTK ještě coby Československá tisková kancelář začala fungovat se vznikem no-

vého státu 28. října 1918. Její postavení státní agentury ji tehdy přisuzovalo roli jakéhosi 

oficiálního informačního orgánu. „Takovou podobu si nesla zpravodajská média přes ce-

lou první republiku, ve zvlášť vypjaté podobě pak v době národního ohrožení nacistickou 

okupací a nakonec i v období poúnorové totality, kdy se národní pohledy posunuly 

úměrně třídnímu obsahu,“ píše Trunečková (2008). V období socialistického zřízení je 

poté ČTK povinna vydávat oficiální tisková prohlášení státu a díky státem regulovanému 
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monopolnímu postavení je v duchu marxisticko-leninské teorie žurnalistiky jedním 

z hlavních pilířů propagandy. Teprve v důsledku společensko-politických změn v roce 

1989 a zejména pak s příchodem nové legislativy v souvislosti s rozdělením Českoslo-

venska v roce 1992 se stává veřejnou institucí s posláním, které agentura naplňuje dod-

nes. 

Tímto posláním agentury je podle paragrafu 2 zmíněného zákona o ČTK „posky-

tovat objektivní2 a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů“. Hlavní funkci 

agentury specifikuje paragraf 3, v němž stojí: „Tisková kancelář poskytuje za úplatu 

slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům i jiným 

právnickým a fyzickým osobám.“ 

Navzdory tomu, že se ČTK řadí mezi média veřejné služby, funguje v odlišném 

režimu financování než jiná tzv. „veřejnoprávní“ média, tedy Česká televize a Český roz-

hlas. Na financování agentury se nijak nepodílí občané České republiky skrze tzv. kon-

cesionářské poplatky3; hlavním zdrojem příjmu agentury je prodej vlastních služeb – 

zejména tedy distribuce agenturního zpravodajského servisu. (ČTK, 2015) Přestože má 

ČTK podle paragrafu 10 zákona o ČTK nárok na účelové státní dotace (které však nesmí 

být použity na krytí hospodářských ztrát), Trunečková (2009, s. 134) připomíná, že již od 

roku 1996 agentura této možnosti nevyužila a z vlastní vůle s veřejnými prostředky ne-

hospodaří. Hospodaření ČTK chválí s ohledem na ekonomickou recesi z předchozích let, 

propad výkonu tuzemského hospodářství či strukturální krizi médií (ČTK, 2014) i po-

slední aktuálně dostupná výroční zpráva (za rok 2013), když konstatuje, že rok 2013, 

symbolizovaný zastavením poklesu výnosů, „potvrdil správnost dosavadní strategie ny-

nějšího vedení ČTK: přizpůsobit agenturu stavu na trhu postupnými kroky bez ohrožení 

                                                 
2 Objektivita se z dnešního pohledu jeví jako obzvlášť problematický pojem. Objektivita byla zejména v 
minulosti (a někdy ještě stále je) novinářům předkládána jako vlastnost, která by měla prostupovat veš-
kerým zpravodajským obsahem, a s důrazem na níž by měla probíhat i selekce událostí určených k medi-
alizaci ve zpravodajství. Objektivita, která je chápána jako hodnotově neutrální pojem, by však v tomto 
duchu velela uvést do zpráv každou událost bez ohledu na její význam (Burns, 2004, s. 75). To by však v 
podstatě popíralo funkci a účel zpravodajství a novinářské profese vůbec. Zejména proto jsou v posled-
ních letech spíše než objektivita akcentovány zásady jako vyváženost, nezaujatost apod., jimiž by se měl 
výběr zpráv a jejich tvorba řídit. 

3 Pojem koncesionářské poplatky není terminologicky správný; podle platné legislativy se měsíční odvody 
z vlastnění televizních, resp. rozhlasových přijímačů nazývají televizními, resp. rozhlasovými poplatky 
(Česká republika, 2005). 
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kvality zpravodajství, bez požadavků na veřejné zdroje či státní rozpočet a bez ohrožení 

finanční stability agentury.“ (tamtéž) 

Hlavním předmětem činnosti agentury je tvorba aktuálního zpravodajství, a to jak 

v tradiční – textové podobě, tak v multimediálních formátech – od klasických fotografií 

přes informační grafiku až po audio a video servis. Již odkazovaná výroční zpráva za rok 

2013 konstatovala, že ČTK ve zmíněném roce vyprodukovala celkem 188 140 všech tex-

tových produktů (zprávy domácí, zahraniční, ekonomické, sportovní, anglické, headliny, 

profily, dokumenty), 1 538 infografických materiálů, 1 826 videí, 8 993 audiomateriálů a 

109 637 fotografií. Zisky agentury kromě distribuce zpravodajského servisu (včetně slu-

žeb na přání a na míru pro každého zákazníka, služby News Select ČTK4 či NewsMarket 

ČTK5) tvoří prodej reklamy na serverech www.ceskenoviny.cz, www.financninoviny.cz 

a www.sportovninoviny.cz (webové servery provozuje divize ČTK Online, která vznikla 

v roce 2010 integrací dceřiné společnosti Neris do mateřské organizace), PR služby pro 

firmy (např. rozesílání vlastních tiskových zpráv odběratelům agenturního servisu) skrze 

divizi Protext či výnosy z kurzů pořádaných Akademií ČTK pro firmy, instituce, školy a 

vzdělávací instituce i širokou veřejnost. 

Tvorbu agenturního zpravodajství ČTK a zejména pak jeho distribuci velmi zá-

sadním způsobem proměnil nástup a rozšíření internetu coby univerzálního komunikač-

ního média současnosti v Československu a následně v České republice v první polovině 

90. let. Nové informační kanály v podobě tzv. on-line médií zásadním způsobem deter-

minují i činnost redaktorů ČTK, pro něž je v kontrastu s procesy stále platnými v tradič-

ních tištěných médiích příznačná práce „bez uzávěrky“, či naopak s „nepřetržitou uzávěr-

kou“ (Trunečková, 2001, s. 32). To zcela zásadně odlišuje agenturní zpravodajství od 

pojetí zpráv například na stránkách denního tisku; agentura dnes nedistribuuje zprávy od 

nejdůležitější k nejméně podstatné (byť tuto hierarchii částečně udržuje prioritizací jed-

                                                 
4 Webová zpravodajská aplikace, výběr důležitých zpráv ze zvoleného tematického okruhu určený pro 
mobilní telefony či tablety (ČTK, 2015). 

5 Aktuální zprávy do 150 znaků podle vlastního samoobslužného výběru (na www.newsmarket.cz) do e-
mailu nebo SMS. Tuto službu agentura zavedla jako novinku v roce 2013. 

http://www.ceskenoviny.cz/
http://www.financninoviny.cz/
http://www.sportovninoviny.cz/
http://www.newsmarket.cz/
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notlivých produktů, viz dále), ale nepřetržitě chronologicky tak, jak různé informace při-

cházejí během celého dne. Tento charakter práce také do značné míry předurčuje typolo-

gii jednotlivých agenturních produktů.  

Textové agenturní zpravodajství, které je předmětem analýzy zachycené v druhé 

části této práce, se s ohledem na výše uvedený chronologický publikační postup dělí na 

několik typů zpráv – od nejrychlejší stručné informace až po kompletní zprávy a další 

doprovodná sdělení. Jejich vyhledávání v databázi a archivu zpravodajství pomáhají 

usnadnit tzv. metadata, která kromě titulku a jedinečného identifikátoru (ID) tvoří datum 

a čas vydání, klíčová slova, již zmíněná priorita, servis6 a kategorie7. 

V případě nenadálé události vydá agentura často nejprve nejstručnější headline, 

který je omezen délkou 144 znaků8, avšak je opatřen veškerými metadaty vyjma zpravo-

dajského titulku, tudíž nebývá zpravidla značen jako klasická zpráva9. Headline bývá 

označen prioritou 1 nebo 3. V jiných případech však bývají první zmínkou obvykle o 

něco málo podrobnější a již titulkem opatřené zprávy s prioritou 2, tzv. fleše. ČTK (2015) 

je popisuje jako „krátké, někdy i jednověté zprávy o překvapivé, převratné nebo sice oče-

kávané, ale důležité události“. Po fleši pak agentura v krátkém časovém intervalu vydává 

klasickou zprávu, která původní informaci rozvádí. Tato zpráva má obvykle prioritu 3 

nebo 4, podle toho na jaké sdělení (s jakou prioritou) navazuje. Nebývá však nijak ojedi-

nělou situací, že u méně závažných událostí či informací bývá sama tato zpráva prvním 

uvedením do daného tématu (Trunečková, 2009, s. 156). Tato zpráva bývá v případě po-

stupného vývoje události či nových informací agenturou často aktualizována skrze nově 

publikované verze zprávy, v jejichž úvodu zpravidla stojí informace o tom, v čem přesně 

se nové znění liší od toho původního. 

                                                 
6 Kódové označení pro lokalizaci informace či redakce, která servis zpracovala. 

7 Kódové označení tematického oboru, do něhož zpráva spadá. 

8 Agentura tyto zprávy rozesílá také na mobilní telefony, 144 znaků odpovídá délce jedné elektronické 
zprávy typu SMS. 

9 Viz např. výroční zprávy ČTK za rok 2013, 2012, 2011, které při kvantifikaci agenturní produkce uvádí 
headliny zvlášť od jiných textových produktů. 
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Speciálními typy agenturního zpravodajství, kterými se agentura snaží zejména 

upevnit své postavení úplného a spolehlivého informačního zdroje (tamtéž), jsou tzv. sou-

hrny, deníky, plány a avíza, profily a nejrůznější dokumenty (ČTK, 2015). Souhrny vy-

dává agentura pětkrát denně (ve 4:00, 8:00, 12:00, 16:00 a 20:00) a jejich cílem je zazna-

menat a odběratelům agenturního servisu přehledně sdělit „ve zkrácené podobě vše pod-

statné, co se za poslední hodiny stalo“ (tamtéž). Tyto souhrny bývají označeny nejnižší 

prioritou, tedy číslem 5 (Trunečková, 2009, s. 158). Deníky představují přehled očekáva-

ných událostí na určité časové období, plány oproti tomu specifikují, o kterých tématech 

se agentura chystá reportovat. Avíza jsou „oznámení o chystané akci (valná hromada 

akciové společnosti, vernisáž výstavy, návštěva cizího státníka…)“ (ČTK, 2015), o kte-

rých agentura informuje s dlouhodobým předstihem. Profily ve zpravodajství ČTK před-

stavují zvláštní druh dokumentu, který nemá obvykle formu klasické zprávy, ale spíše 

formu heslovitého přehledu věnovaného určitému tématu. Podle webových stránek ČTK 

(tamtéž) mohou být příkladem takového profilu různé životopisy osob či chronologické 

přehledy monitorující vývoj určitého tématu (př. smrtelné letecké nehody za poslední rok 

– pozn. aut.). Dokumenty naopak představují například doslovné přepisy nejrůznějších 

projevů, plná znění smluv apod. (tamtéž). 

1.1.2 Okolnosti výběru zpráv 

Známý citát, připisovaný americkému novináři 19. století Charlesi Andersonovi 

Danaovi, praví: „Když pokouše pes člověka, není to nic nového, ale když člověk pokouše 

psa – to už je zpráva!“ (Anon., 2015) Navzdory nadsázce, se kterou je tato myšlenka 

evidentně míněna, vyjadřuje Danaův citát jednu z nejzásadnějších úloh novinářů a pra-

covníků v médiích zabývajících se zpravodajstvím – výběr zpráv. 

Jak uvádí Tomáš Trampota (2006, s. 24) ve své publikaci Zpravodajství, „zprávy 

nám mají pomáhat orientovat se ve světě, zvažovat naše možnosti v dalším životě, pomá-

hat nám rozhodovat se v roli voličů a podobně. A pro svůj předpokládaný vztah k realitě 

(vždyť jsou ‚o ní‘) se zprávy často považují za relativně věrohodnou informaci o světě, 

lidech, společnosti. Tato věrohodnost se opírá o představu, že média jsou skutečně 

schopna nabídnout to, co je důležité, významné, pro příjemce relevantní.“ Jinými slovy 

řečeno, zpravodajská média dennodenně (byť by se v dnešní době internetové žurnalis-

tiky a on-line zpravodajských serverů patrně více hodilo říci každou vteřinu) stojí před 
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úkolem vybrat pro své čtenáře takové události, které mohou ve své medializované a sty-

lizované podobě zpráv do značné míry formovat lidské chování a jednání. 

Společně s touto významnou sociální funkcí zpravodajství jde ruku v ruce pocho-

pitelně také nemalá zodpovědnost samotných autorů zpráv. „Patrně největší moc novi-

náře spočívá v tom, že z nepřeberného množství událostí, které se přihodí, vybírá infor-

mace, jež budou publiku předneseny jako zprávy. Každé rozhodnutí informovat o určité 

události je provázeno rozhodnutím neinformovat o jiných méně zajímavých či důležitých 

událostech.“ (Burns, 2004, s. 75) Ačkoliv na tento argument, který se přinejmenším 

zčásti zakládá na tradiční představě novin jako listů papíru s omezeným místem, případně 

na fixní stopáži zpravodajských relací v televizi a v rozhlase, můžeme dnešní optikou 

„prostorově neomezených“ internetových serverů nahlížet trochu odlišně, je samotný pro-

ces výběru „důležitých“ či „významných“ zpráv v duchu výše citované Trampotovy de-

finice stále jedním ze základních úkolů zpravodajského povolání. 

Zkoumáním toho, proč se některé události stávají žurnalistickými náměty a ná-

sledně obsahy jejich mediálních výstupů a jiné nikoliv, se v historii zabývala řada bada-

telů. V jejich výstupech lze vypozorovat v zásadě dva odlišné přístupy k této problema-

tice. Zatímco někteří výzkumníci hodnotí výběr zpráv jako činnost převážně v rukou sa-

motných autorů, kteří kriticky hodnotí možný význam jednotlivých informací a na zá-

kladě toho provádí jejich selekci, jiní tento proces posuzují jako převážně nezávislý na 

vůli novinářů. Přisuzují vybraným událostem jistou vlastnost – „zaznamenáníhodnost“, 

která jakoby sama některé události předurčuje k výběru do zpráv a novináři tak následně 

činí takřka bezděčně. (Trampota, 2006, s. 25) 

Ačkoliv lze předpokládat, že v praxi bude výběr zpráv jistou formou kombinace 

obou zmíněných přístupů, lze v mediální teorii najít koncepce, které se pokouší náležitosti 

tvorby zpravodajství – ať již z jednoho či druhého pohledu – popsat a definovat samo-

statně. 

1.1.2.1 Koncepce zpravodajských hodnot 

Jednou z nejvýznamnějších teorií v tomto směru je dnes již tradiční koncept zpra-

vodajských hodnot (Trampota, 2006, s. 26). Tato představa se zabývá otázkou, jakými 
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vlastnostmi musí daná událost či informace disponovat, aby byla novinářem vybrána do 

zpráv. 

V souvislosti s uvažováním o zpravodajských hodnotách nelze nevycházet 

z jedné z nejčastěji citovaných koncepcí (Harcup a O’Neill, 2001, s. 264), a sice taxono-

mie zpravodajských hodnot podle norských badatelů Johana Galtunga a Mari Rugeové, 

kteří v roce 1965 publikovali stať The Structure of Foreign News ve sborníku Journal of 

International Peace Research, přednesenou již o dva roky dříve na konferenci věnující se 

mezinárodnímu mírovému výzkumu. Tento text se pokusil postihnout vlastnosti událostí, 

které měly určovat, proč se daná zámořská událost dostala do zahraničních rubrik tehdej-

šího norského tisku. 

Klíčová otázka jejich výzkumu zněla – jak jinak než v duchu celého tohoto oddílu 

– Jak se z událostí stanou zprávy? Výsledkem výzkumu pak bylo 12 obecně definovaných 

zpravodajských faktorů10. Těmito faktory jsou: 

1. frekvence (frequency) – čím více se frekvence (časové rozpětí) událostí blíží pe-

riodicitě vycházení novin, tím větší šance událost má, že se dostane do zpráv 

2. práh pozornosti (threshold) – událost musí přesáhnout určitý práh pozornosti; čím 

vyšší je intenzita události (vyšší počet obětí, horší následky), tím větší má šanci 

být medializována 

3. jednoznačnost (unambigouity) – čím je událost jasnější, bez složitých významů a 

potřeby komplexního pojetí a vysvětlení, tím spíše bude vybrána do zpráv 

4. význam (meaningfullness) – čím více se událost dotýká kultury či osobní sféry 

recipienta, tím větší šance na její medializaci existuje 

5. souznění (consonance) – čím více událost naplňuje očekávání recipientů, tím je 

pravděpodobnější, že se dostane do zpráv 

6. překvapení (unexpectedness) – navzdory bodu 5, čím více je událost nějakým pře-

kvapením (s ohledem na již zmíněná očekávání), tím větší je její šance stát se 

zprávou 

                                                 
10 Ačkoliv dnes v souvislosti s žebříčkem Galtunga a Rugeové mluvíme o zpravodajských hodnotách (zahr. 
lit. o news values), sami norští badatelé používali pojem zpravodajské faktory (orig. news factors) 
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7. kontinuita (continuity) – pokud se událost již jednou stala mediálním obsahem, je 

pravděpodobnější, že na ni toto médium bude v dalších sděleních navazovat, i 

když může mít časem nižší hodnotu než jiné do zpráv nevybrané události  

8. variace (composition) – v duchu zachování vyvážené agendy se média snaží zob-

razovat všechny strany světa podobným způsobem; v případě převažujících témat 

z jedné kategorie se tak komplementárně k tomu mohou média uměle snažit vy-

zdvihovat i události z jiné kategorie 

9. vztah k elitním národům (reference to elite nations) – čím větší je moc nebo spo-

lečenský či ekonomický význam daného národa, tím existuje větší šance, že s ním 

související událost bude medializována 

10. vztah k elitním osobám (reference to elite people) – čím slavnější, známější, moc-

nější je osoba, jíž se událost týká, tím větší je šance, že se dostane do zpráv 

11. personalizace (reference to persons) – události coby důsledky jednání konkrétních 

lidí mají větší šanci, že se dostanou do zpráv, než události popisující méně kon-

krétní a obtížněji uchopitelné jevy 

12. negativita (negativity) – čím má událost negativnější vyznění, tím větší je její 

šance dostat se do zpráv 

(cit. podle Harcup a O’Neill, 2001, s. 262-263; české názvy podle 

Kunczik, 1995, s. 120-122) 

Ačkoliv například Denis McQuail (1999, s. 270) přisuzuje žebříčku zpravodaj-

ských hodnot Galtunga a Rugeové hodnocení „nejvlivnějšího vysvětlení“, proč se vybrané 

události dostávají do zpráv, a celý koncept je v mediálních studiích zpravidla aplikován 

na zpravodajství obecně (Harcup a O’Neill, 2001, s. 263), lze vůči této teorii najít řadu 

argumentů, které její univerzálnost popírají. Ostatně jak Trampota (2006, s. 27) připo-

míná, sami autoři této koncepce končí své pojednání výzvou, aby se novináři v praxi je-

jich taxonomii zpravodajských hodnot bránili. 

Kritické hlasy v souvislosti s konceptem Galtunga a Rugeové zmiňují zejména 

metodický nedostatek tohoto výzkumu, jenž – byť vznikal za jiným účelem než stanovit 

hodnotový systém – vycházel pouze ze zahraničního zpravodajství a zaměřoval se vý-

hradně na zprávy o konžské, kyperské a kubánské krizi. (např. Trampota, 2006, s. 27; 

Harcup a O’Neill, 2001, s. 265) Další nedostatek souvisí s jeho velmi omezenou funkč-

ností například u médií v totalitních zřízeních. Trampota (2006, s. 27) k tomu s odkazem 
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na Jakuba Končelíka uvádí: „Při analýze zpravodajství Rudého práva ze stejného období 

(z poloviny šedesátých let 20. století) se zjevně projevuje, že důraz na jednotlivce a na 

snahu personifikovat události nebyl tak silný, v řadě zpráv vystupuje jako aktér kolektiv 

nebo skupina lidí (to lze vnímat jako projev protipólu: kapitalistický individualismus / 

komunistický kolektivismus). Namísto negativních zpráv jsou intenzivně prezentovány 

zprávy o úspěších hospodářství a průmyslu, negativní události jako možný náznak chyb 

systému se objevují jen v omezeném množství. (…) Také důraz na elitní osoby není tak 

silný a je spíše nahrazován důrazem na běžného člověka (např. zpráva o kvalitní práci 

traktoristy).“ 

Na Galtunga a Rugeovou v dalších letech navázali badatelé, kteří se pokoušeli 

tyto nedostatky nejrůznějšími modifikacemi jejich taxonomie odstranit. Herbert Gans 

(2004, s. 147) na příkladu amerického zpravodajství v druhé polovině 70. let například 

tvrdí, že „důležitá“ zpráva musí splňovat kritéria jako vliv na velký počet lidí, význam 

pro minulost či budoucnost, a za „zajímavé“ zprávy lze považovat ty, které se týkají lidí 

stylizovaných například do rolí hrdinů. John Herbert (2000, s. 318) zase uvádí, že novi-

náři instinktivně vyhledávají témata, která zahrnují vlastnosti jako společenskou význam-

nost, blízkost (časovou i místní), akci, lidskou jímavost či sex nebo humor. 

Jednou z posledních studií, která se zabývá konceptem zpravodajských hodnot 

jako celkem, je výzkum Tonyho Harcupa a Deidre O’Neilla z univerzity v Sheffieldu, 

resp. Huddersfieldu. Ti v roce 2001 na základě analýzy obsahu tří anglických deníků Sun, 

Daily Mail a Daily Telegraph v měsíci březnu roku 1999 redefinovali taxonomii Galtunga 

a Rugeové tak, aby byla srozumitelnější, aktuální, brala v potaz domácí zpravodajství, 

zprávy místního charakteru či zprávy uspokojující i jiné, například komerční zájmy mé-

dií. Výsledkem jejich výzkumu bylo stanovení deseti zpravodajských hodnot, které musí 

daná událost mít, aby se mohla stát zprávou. Těmito hodnotami jsou: 

1. mocenská elita (power elite) – událost se dotýká mocných jednotlivců či organi-

zací 

2. veřejná známost (celebrity) – události se týkají lidí, kteří již jsou veřejně známí 

3. zábava (entertainment) – události týkající se sexu, šoubyznysu, ale i zvířat, lidsky 

jímavá témata 

4. překvapení (surprise) – nečekané události, překvapující vývoj událostí 
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5. špatné zprávy (bad news) – konflikty, nehody, události s převládajícím negativ-

ním vyzněním 

6. dobré zprávy (good news) – zachránění, vyléčení, události s (nečekaně) dobrým 

koncem 

7. závažnost (magnitude) – události s potenciálem zasáhnout větší počet lidí, větší 

dopad 

8. vztahová souvislost (relevance) – události, k nimž má auditorium jistý vztah 

9. návaznost (follow-up) – události, na které již přišla v novinách řeč 

10. agenda novin (newspaper agenda) – události, které se dotýkají vlastního média či 

organizace 

(Harcup a O’Neill, 2001, s. 279) 

Z hodnotového žebříčku Harcupa a O’Neilla je patrné, že se v řadě bodů s pů-

vodní taxonomií Galtunga a Rugeové překrývá, avšak zahrnuje mimo jiné hodnoty, které 

jsou více než otázkou samotných událostí dány spíše principem, jakým média fungují – 

to se týká částečně bodu 9, který jinými slovy říká, že média sledují témata, ke kterým se 

již jednou vyjádřila, či zejména bod 10, který otevírá širokou otázku vztahu médií a mar-

ketingu a reflektuje skutečnost, že komerční média mohou přizpůsobovat svůj obsah smě-

rem k naplnění svých cílů (např. komerčních zájmů – neotisknou článek, který by mohl 

uškodit velkému inzerentovi). 

Pochopitelně i této taxonomii lze v řadě míst oponovat. Asi nejpádnější argument 

může směřovat vůči době vzniku této studie, od níž již uběhlo bezmála půl druhého de-

setiletí. To má vliv zejména na skutečnost, že výzkum – byť se týká tištěných deníků – 

nereflektuje masivní nástup elektronických médií a internetu, který sám o sobě v mnohém 

redefinoval pojetí novinářské práce a způsob, kterým zprávy v tištěných médiích vznikají 

a jakou mají podobu. 

Fakt, že všechny zmíněné výzkumy zpravodajských hodnot vycházejí z podoby 

tradičních tištěných médií, tak do jisté míry determinuje jejich omezenou použitelnost pro 

analýzu produkce zpravodajských agentur. Tuto skutečnost je třeba v budoucí analýze 

brát v úvahu. 
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1.1.2.2 Teorie gatekeepingu 

Výše představený koncept zpravodajských hodnot vychází z představy, že některé 

událost disponují takovými vlastnostmi, pro které jsou poté mediálními profesionály vy-

bírány do zpráv. To však neříká nic o tom, jakým způsobem tento mediální profesionál 

s danými informacemi o událostech skutečně pracuje a jak s nimi nakládá. Příkladem ta-

kového výzkumného přístupu je teorie gatekeepingu. 

Ačkoliv je teorie gatekeepingu jedním z hlavních pilířů mediálních studií a vý-

zkumu tvorby zpravodajství, pojem sám pochází ze sociologie, kde jej po druhé světové 

válce použil německý sociolog Kurt Lewin při výzkumu rozhodovacích procesů o náku-

pech potravin v různých rodinách. Pojem gatekeeper v této souvislosti značil různé me-

chanismy určující, který faktor bude do rozhodovacího procesu vpuštěn a který nikoliv. 

(Trampota, 2006, s. 40) 

Právě v tomto duchu jakéhosi „vrátného“ si pojem gatekeepera vypůjčil v 50. le-

tech minulého století jiný, americký sociolog David Manning White, který se již zabýval 

procesem výběru zpráv v redakci jednoho amerického regionálního deníku. Stěžejním 

výsledkem jeho výzkumu bylo zjištění, že editor – ve výzkumu pojmenovaný příznačně 

Mr. Gates (v českých překladech jako pan Brána či pan Závora) – vybral do publikace 

jen asi 10 % všech informací, které měl k dispozici z tiskových agentur. Jeho úkolem 

navíc bylo k vyřazeným zprávám podat vysvětlení, proč tuto selekci učinil. White tak 

zjistil, že hlavními překážkami, přes něž se dané téma nedostalo až ke čtenářům, byly 

důvody obsahové (téma nebylo editorem shledáno jako dostatečně zajímavé apod.) a or-

ganizační (pro zprávu není na stránce kvůli jinému obsahu dost místa). (Trampota, 2006, 

s. 38-39) 

Autorkou dosud zřejmě nejkomplexnějšího a nejšíře pojatého (Trampota, 2006, s. 

41) výzkumu gatekeepingu z počátku 90. let 20. století je profesorka komunikačních 

studíí Pamela Shoemakerová. Ta vyslovila tezi, že gatekeepingem se nerozumí pouze 

proces výběru informací do zpráv, nýbrž i celý proces jejich zpracování, který tak podléhá 

určitým vnějším vlivům. (Shoemakerová a Vos, 2009, s. 3) Úrovně těchto vlivů lze roz-

dělit na individuální úroveň, úroveň mediálních rutin, úroveň organizace, extramediální 

úroveň a ideologickou úroveň (Shoemakerová a Vos, 2009, s. 22-24; české pojmy cit. 
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podle Trampota, 2006, s. 43). Zatímco na individuální úrovni se sám autor zprávy potýká 

s otázkou, co utváří zprávu, a taková úvaha se odvíjí od jeho vlastního vnímání své pro-

fese, vyšší úrovně lze chápat jako externí faktory, určené mimo jiné zaběhlými pracov-

ními postupy v daném médiu, dostupností zdrojů informací, organizační strukturou dané 

mediální organizace či obecnou snahou novinářů udržovat hodnotový řád platný v dané 

společnosti v danou chvíli (Shoemakerová a Vos, 2009, s. 24). 

Vzhledem ke zjištěním dosavadních výzkumů gatekeepingu se nabízí otázka, ja-

kým způsobem se postupy gatekepera mohou lišit v prostředí on-line médií, kde například 

zcela odpadá organizační problém s nedostatkem místa. Právě touto otázkou se ve svém 

výzkumu zabýval například William Cassidy (2006, s. 6) z katedry komunikace na uni-

verzitě ve Wisconsinu-Whitewateru, který dospěl jednak k závěru, že vlivy organizačních 

rutin na editory 203 on-line serverů zapojených do výzkumu jsou větší než vlivy na indi-

viduální úrovni, ale především, že jsou pro jejich práci úplně stejně určující, jako je tomu 

v případě jejich kolegů z tištěných médií.  

1.2 Teorie z oblasti letectví 

1.2.1 Letecká terminologie 

Pro letectví je stejně jako pro většinu dalších technických oborů příznačné použí-

vání odborné terminologie, která popisuje veškeré aspekty daného oboru, od všech ryze 

hmotných těles přes nejrůznější procesy s daným oborem spojené až po všemožné vlast-

nosti těles, látek apod., kterými se daný oboj jen může zaobírat. Jedině používáním ter-

minologie daného oboru je totiž možné docílit úspěšného komunikačního aktu s minimál-

ním rizikem nedorozumění, neboť lze předpokládat, že je daná terminologie všem akté-

rům takové komunikace dobře známa. 

Podstatným aspektem terminologie je, že do běžné řeči z ní často pronikne pouze 

část pojmů, případně ještě v odlišném významu, než kterým jej vykládá daný obor. Ač-

koliv není cílem této práce popisovat prolínání terminologie z oblasti letectví a běžné 

slovní zásoby, uveďme s ohledem na vytyčené cíle této práce, budoucí analýzu agentur-

ního zpravodajství, jeden příklad, který tuto problematiku dostatečně ilustruje – technický 

význam pojmu letadlo. 



20 

 

 
  

Odborné významy technických pojmů v České republice uvádějí české státní 

normy a v případě letectví a kosmonautiky, konkrétně oblasti terminologie, se jedná o 

národní normu ČSN 31 0001. Ta definuje termín letadlo jako „zařízení způsobilé létat v 

atmosféře nezávisle na zemském povrchu, nést na palubě osoby nebo jiný náklad, je 

schopné bezpečného vzletu a přistání a je alespoň částečně řiditelné“. Již z této definice 

tudíž vyplývá, že pojem letadlo neznačí pouze dopravní prostředek s pevnými křídly, jak 

jej chápeme a užíváme v běžné řeči, nýbrž lze jím zcela v souladu s odbornou terminolo-

gií pojmenovat také například vrtulník, vzducholoď, balón či dokonce raketu. 

Odborná literatura dále uvádí nejrůznější dělení letadel (v duchu definice tech-

nické normy) podle několika kategorií. Tato dělení ilustruje příloha 1 této práce. 

Jiné dělení diferencuje letadla například podle jejich účelu. Tímto jsou odlišeny 

zejména dvě hlavní skupiny, vojenská letadla vs. civilní letadla, která se pak dále dělí na 

dopravní letadla (osobní, nákladní a smíšená), sportovní letadla a letadla pro letecké 

práce. (ČSN 31 0001, 2005) 

Jedna část analýzy obsažené v této práci se mimo jiné zabývá otázkou užívání 

odborné terminologie ve zpravodajství tiskové agentury. Navzdory tomu, že, jak bylo 

popsáno výše, je agentura jedním z typů médií a stejně jako v ostatních médiích se její 

pracovníci při tvorbě obsahu řídí zásadami a principy užívání publicistického funkčního 

stylu, lze vzhledem ke specifickému složení recipientů agenturního obsahu vyslovit před-

poklad, že by zpravodajské agentury měly v duchu svého poslání dbát na správné užívání 

odborné terminologie pro poskytnutí co nejpřesnějších informací. 

1.2.2 Vyšetřování leteckých nehod 

Šetřením leteckých nehod v České republice je pověřen Ústav pro odborné zjiš-

ťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). Byl zřízen novelou zákona č. 49/1997 Sb., o 

civilním letectví, a od 1. ledna 2003 převzal pravomoci do té doby ustanovené Letecké 

inspekce při Úřadu pro civilní letectví11. Hlavní náplní ÚZPLN je šetření leteckých nehod 

                                                 
11 Zřízení vyšetřovací organizace v civilním letectví nezávislé na národním leteckém úřadu bylo jednou 
z podmínek při vstupu České republiky do Evropské unie. (ÚZPLN, 2015) 
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a incidentů v civilním letectví12 v České republice; pracovníci ÚZPLN se však v souladu 

s mezinárodními leteckými úmluvami zúčastňují též vyšetřování na území cizích států 

v případě nehod letadel registrovaných v České republice, vyrobených v České republice 

či v těch případech, kdy je Česká republika státem zvláštního zájmu13 na určení příčin 

dané nehody či incidentu. 

Dodejme, že zákon umožňuje, aby se vyšetřováním nehod zabývaly i jiné organi-

zace, pověřené státním orgánem k výkonu správní činnosti v dané oblasti. Příkladem je 

například Letecká amatérská asociace České republiky (LAA ČR), která vykonává státní 

správu ve věcech sportovních létajících zařízení, tedy v oblastech paraglidingu, motoro-

vého paraglidingu, závěsného létání, vírníků, vrtulníků, letadel řízených změnou těžiště, 

aerodynamicky řízených letadel, amatérsky postavených ultralehkých letadel do vzletové 

hmotnosti 600 kg a ultralehkých kluzáků. (LAA, 2015) Tyto úřady nicméně mají vůči 

ÚZPLN oznamovací povinnost, neboť právě ÚZPLN je pověřen vedením záznamů o le-

teckých nehodách a incidentech všech kategorií provozu. 

1.2.2.1 Korelace pojmů: nehoda – vážný incident – incident 

Jakkoliv se může zdát význam pojmu letecká nehoda zřejmý, z hlediska odborné 

terminologie jde o přesně vymezený termín, který je především třeba odlišovat od příbuz-

ných, avšak též diferencovaných pojmů – vážných incidentů a incidentů. 

1.2.2.1.1 Letecká nehoda 

Letecký předpis L13 o odborném zjišťování příčin leteckých nehod, vytvořený na 

základě Dodatku 13 Úmluvy o civilním letectví, definuje v návaznosti na taxonomii 

ICAO14 pojem letecká nehoda takto: 

                                                 
12 Šetřením leteckých nehod a incidentů v rámci vojenského letectví se zabývá přímo Armáda České re-
publiky. 

13 Podle leteckého předpisu L13 (Dodatek B) se za takový stát považuje stát zápisu do rejstříku, stát pro-
vozovatele, stát projekce (letadla navržená v ČR), stát výroby (letadla vyrobená v ČR), stát, jehož občané 
zahynuli při letecké nehodě, a stát, který poskytl důležité informace, techniku či specialisty. 

14 ICAO – Mezinárodní organizace civilního letectví (International Civil Aviation Organization) je přidruže-
nou organizací Organizace spojených národů (OSN) pro koordinaci mezinárodního civilního letectví. Je 
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„Událost spojená s provozem letadla, která se, v případě pilotovaného letadla, 

stala mezi dobou, kdy jakákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a do-

bou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, nebo která se, v případě bezpilotního 

letadla, stala mezi dobou, kdy letadlo je připraveno k pohybu pro účely letu a dobou, kdy 

zastaví na konci tohoto letu a hlavní pohonná soustava je vypnuta, a při které: 

a) některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna15 následkem: 

 přítomnosti v letadle, nebo 

 přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla, včetně částí, které se od letadla 

oddělily, nebo 

 přímým působením proudu plynů (vytvořených letadlem), 

s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo přirozeným způsobem, nebo způ-

sobila-li si je osoba sama nebo bylo způsobeno druhou osobou, nebo jestliže šlo 

o černého pasažéra ukrývajícího se mimo prostory normálně používané pro ces-

tující a posádku; nebo 

b) letadlo bylo zničeno, nebo poškozeno tak, že poškození: 

 nepříznivě ovlivnilo pevnost konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky le-

tadla, a 

 vyžádá si větší opravu nebo výměnu postižených částí, 

s výjimkou poruchy nebo poškození motoru, jestliže toto poškození je ome-

zeno pouze na jeden motor (včetně jeho příslušenství nebo motorových krytů); 

vrtulí (rotorových listů), okrajových částí křídel, antén, snímačů, lopatek, pneu-

matik, brzd, podvozku, aerodynamických krytů, palubní desky, krytů přistávacího 

zařízení, čelních skel, potahu letadla (jako jsou malé vrypy nebo proražení) nebo 

                                                 
zřízena Úmluvou o mezinárodním civilním letectví (Chicagská úmluva) ze dne 7. prosince 1944, jejíž do-
datky (annexy) jsou základem a doporučením pro tvorbu leteckých předpisů v jednotlivých členských 
státech. V Československu nabyla účinnosti jako zákon č. 147/1947 Sb. Přílohy dodnes platí jako národní 
letecká legislativa (letecké předpisy řady L). 

15 Pro jednotnost statistik, zranění mající za následek smrt do 30 dnů od data nehody je organizací ICAO 
klasifikováno jako smrtelné. (Česká republika, 2013) 
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nevýznamná poškození listů hlavního rotoru, listů ocasního rotoru, přistávacího 

zařízení a těch poškození, která jsou zapříčiněna krupobitím nebo střetem s ptá-

kem (včetně poškození krytu radarové antény na letadle); nebo 

c) letadlo je nezvěstné16‚ nebo je na zcela nepřístupném místě.“ 

1.2.2.1.2 Incident 

Na rozdíl od letecké nehody je incident předpisem L13 definován jako „událost 

jiná než letecká nehoda, spojená s provozem letadla, která ovlivňuje nebo by mohla ovliv-

nit bezpečnost provozu. Jedná se o chybnou činnost osob nebo nesprávnou činnost letec-

kých a pozemních zařízení v leteckém provozu, jeho řízení a zabezpečování, jejíž důsledky 

však zpravidla nevyžadují předčasné ukončení letu nebo provádění nestandardních (nou-

zových) postupů. (…) Mezi příčiny incidentů se zahrnují i nepředvídané přírodní jevy 

(výboje statické elektřiny, střety s ptáky apod.), pokud neohrozily bezpečnost letu do té 

míry, že byly hodnoceny jako vážný incident nebo letecká nehoda.“ 

1.2.2.1.3 Vážný incident 

Již z pojmenování vážného incidentu je zřejmé, že se jedná o událost se závažněj-

šími důsledky než výše definovaný incident, avšak která svou definicí nespadá do kate-

gorie leteckých nehod. Rozdíl mezi leteckou nehodou a vážným incidentem je pouze v 

následcích. (Česká republika, 2013) 

Předpis L13 definuje vážný incident takto: „Incident, jehož okolnosti naznačují 

vysokou pravděpodobnost LN, jenž je spojený s provozem letadla a který se, v případě 

pilotovaného letadla, stal mezi dobou, kdy jakákoliv osoba nastoupila do letadla s úmys-

lem vykonat let a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, nebo který se, v pří-

padě bezpilotního letadla, stal mezi dobou, kdy letadlo je připraveno k pohybu pro účely 

letu a dobou, kdy zastaví na konci tohoto letu a hlavní pohonná soustava je vypnuta.“  

                                                 
16 Letadlo je považováno za nezvěstné, jestliže pátrání bylo úředně (oficiálně) ukončeno a trosky nebyly 
nalezeny (lokalizovány). (Česká republika, 2013) 
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Dodatek téhož předpisu pak vyjmenovává nejčastější příklady událostí, které lze 

takto klasifikovat. Příkladem vážného incidentu je například nebezpečné sblížení vyža-

dující úhybný manévr k zabránění srážce nebo nebezpečné situaci, zabránění téměř jis-

tému řízenému letu do terénu, incidenty při vzletu a přistání (jako například vyjetí do 

stran nebo za dráhu) či zdravotní neschopnost člena (členů) posádky za letu. (Česká re-

publika, 2013). 

Jelikož – jak bylo zmíněno – od klasifikování letecké nehody dělí vážný incident 

často pouze následky předmětné události, může být jako vážný incident hodnocena na-

příklad srážka letadla s cizím objektem, při které však nedojde k úmrtí osob ani poškození 

letadlových částí, které by zhoršily výkonnost letadla. Proces klasifikace takových udá-

lostí navíc probíhá po celou dobu vyšetřování a existují případy, kdy byla po zjištění a 

prověření všech okolností letecká nehoda překlasifikována na vážný incident a naopak. 

V souvislosti s hodnocením událostí podle závažnosti je třeba jmenovat ještě ev-

ropskou stupnici ESARR2, která v návaznosti na taxonomii ICAO dále rozděluje inci-

denty na větší incidenty (major incident) a význačné incidenty (significant incident).  
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2 Vlastní obsahová analýza 

2.1 Výzkumné otázky a metodologie 

Cílem analýzy je s ohledem na teoretická východiska popsané v předchozí části 

zhodnotit vybrané ukazatele agenturního zpravodajství nastíněné v úvodu. K tomuto ur-

čení by mělo přispět zejména zodpovězení následujících otázek: 

 zda ČTK ve svém zpravodajském servisu informovala aktuálně o všech leteckých 

nehodách, ke kterým na území ČR došlo v roce 2011 

o (pokud ne, pokusit se určit, které faktory mohly rozhodnout o (ne)media-

lizaci dané události), 

 zda ČTK reagovala ve svém zpravodajství na postupné upřesňování prvotních in-

formací a postup vyšetřování u nehod, o nichž informovala, 

 zda ČTK informovala o konečných výsledcích vyšetřování jednotlivých nehod, 

ke kterým v ČR došlo v roce 2011 (pro účely možného zodpovězení této otázky 

byl pro analýzu zvolen rok 2011, u něhož lze předpokládat, že většina událostí 

z tohoto roku bude v době psaní této práce již uzavřena), 

 zda ČTK ve svém zpravodajství používala správnou terminologii z oblasti letectví 

o (pokud ne, popsat, k jakým pojmovým odchylkám došlo a pokusit se zjis-

tit, proč se tak stalo). 

Aplikovanou výzkumnou metodou je kvalitativní obsahová analýza konkrétních 

zpravodajských produktů ČTK, a to na lingvistické a sémantické úrovni. Jak uvádí Hagen 

(2011, s. 51-53), základem pro zhodnocení kvality dané informace je komparace texto-

vých útvarů s daty popisujícími skutečný průběh věcí. 

Podrobný kategorizovaný přehled leteckých nehod, incidentů a dalších mimořád-

ných událostí v leteckém provozu byl poskytnut pro účely této práce Ústavem pro od-

borné zjišťování příčin leteckých nehod a jeho mírně zjednodušená verze je přílohou 2 

této práce a zároveň pomyslným odrazovým můstkem pro následnou analýzu dle vytyče-

ných cílů. 
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Materiálem pro analýzu zpravodajské produkce je zpravodajství ČTK od 

1. 1. 2011 do současnosti (důvody viz výzkumné otázky) získané z elektronického ar-

chivu v Infobance ČTK. 

2.2 Letecké nehody v ČR v roce 2011 

V roce 2011 se stalo v civilním leteckém provozu na území České republiky 56 

leteckých nehod, 202 incidentů a dalších 57 událostí, jejichž závažnost nebyla stanovena. 

„Celkově byl vývoj nehodovosti, jako nejdůležitější kritérium pro hodnocení úrovně pro-

vozní bezpečnosti v civilním letectví, příznivý. V kategorii letounů a vrtulníků došlo k 

poklesu počtu nejzávažnějších událostí a rovněž v provozu sportovních létajících zařízení 

byl vývoj pozitivní, s výjimkou krátkého období v letních měsících,“ stojí ve výroční 

zprávě Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (2012, s. 6) za rok 2011. 

Tato statistika zahrnuje celkem 9 smrtelných nehod, při nichž zemřelo celkem 12 lidí.  

Institucionální přehled nehod ÚZPLN nezahrnuje dle sdělení Ústavu události 

v parašutistickém provozu a události bez vlivu na leteckou bezpečnost. Vzhledem k tomu, 

že zákonná úloha ÚZPLN spočívá ve vyhodnocování událostí v civilním leteckém pro-

vozu, nezahrnuje tento přehled nehod a incidentů ani události z armádního leteckého pro-

vozu. 

2.3 Letecké nehody v ČR ve zpravodajství ČTK v roce 2011 

2.3.1 Leden 

V lednu informovala agentura o jedné letecké nehodě. Zpráva titulovaná „U Rané 

na Lounsku havaroval 38letý muž s padákem, zranil se“ popisuje událost z 2. ledna, při 

níž podle informací ÚZPLN pilot padákového kluzáku Axis Vega 2 ztratil kontrolu nad 

svým létajícím nástrojem. Zpráva dále zmiňuje pouze stav pilota a jeho převoz do nemoc-

nice. Redakce se informačně odvolává k výpovědi poskytnuté mluvčím severočeské po-

licie. 

Navzdory předešlému výroku, že agentura informovala pouze o jedné lednové ne-

hodě, objevuje se 23. ledna ve zpravodajském servisu zpráva „Manželé viděli padák spad-
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nout do jezera, potápěči nikoho nenašli“. Zpráva konstatuje, že manželský pár z Mos-

tecka nahlásil domnělý pád paraglidisty do jezera, přičemž však pátrací týmy nikoho ne-

našly a žádného paraglidistu nikdo nepohřešuje. Vzhledem k tomu, že ani statistika 

ÚZPLN žádnou nehodu či incident v této souvislosti neregistruje, lze se s velmi vysokou 

pravděpodobností domnívat, že zde v tomto případě k žádné letecké nehodě či incidentu 

ve skutečnosti nedošlo. Celá zpráva je tak spíše kuriozitou. 

2.3.2 Únor 

V únoru 2011 dominovaly agenturnímu servisu ČTK z oblasti letectví dvě mimo-

řádné události. 

První z nich byla údajná závada na autopilotovi transportního armádního letounu 

EADS C-295M CASA, o níž ČTK prvně informovala 7. února, a to na základě informací 

zveřejněných serverem iDnes.cz, jak je ve zprávě uvedeno. K témuž tématu poté násle-

dovaly další tři zprávy ČTK, které informovaly o postupném rozkrývání událostí ze za-

čátku měsíce. Zmiňovaný problém s autopilotem se již 8. února ukázal jako příčina 

údajně závažného propadu letounu o několik metrů poblíž pražského letiště ve Kbelích, 

na což Armáda ČR reagovala dočasným uzemněním těchto strojů. Agentura o tomto roz-

hodnutí nejprve informovala pouze nejstručnější zprávou – headlinem, který následně 

rozšířila do podoby klasické zprávy a její ještě později doplněné verze. 

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jednalo o armádní letoun a veškeré vy-

šetřování tak spadalo do gesce armády, nefiguruje tato událost ve statistice leteckých ne-

hod a incidentů ÚZPLN a pro další analýzu proto nebude brána v úvahu. Jelikož se jedná 

o jedinou vojenskoleteckou událost v celém zpravodajství ČTK za rok 2011, je zde uve-

dena spíše pro zajímavost. Jak totiž z posloupnosti zpráv vyplývá, tato událost by se bez 

zjištění serveru iDnes.cz, resp. redakce deníku MF Dnes velmi pravděpodobně vůbec ne-

dostala na veřejnost ani do agenturního servisu. 

Druhou událostí zmíněnou zpravodajstvím ČTK je dění z 23. února, kdy se dele-

gace ministerstva obrany s tehdejším náčelníkem Generálního štábu Vlastimilem Pickem 

vracela ze Spojených arabských emirátů a kdy na vládním civilním stroji došlo k závadě 

vztlakových klapek, které se nevysouvaly. 
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Blesková zpráva ČTK nejprve informovala o tom, že stroj s delegací provedl nou-

zové přistání na letišti v Praze-Ruzyni a po 40 minutách ve zprávě „Letoun s náčelníkem 

štábu Pickem nouzově přistál v Ruzyni“ přinesla agentura informaci, že se jednalo o le-

toun typu Challenger Cl-601, s odkazem na mluvčí štábu popsala závadu, prováděné po-

stupy a další podrobnosti. K tématu se ČTK vrátila ještě o den později zprávou „Obrana 

nemá peníze na nákup náhrady za letoun, který měl poruchu“ přidávající kontext nedo-

statku finančních prostředků v rezortu obrany na nákup modernějších kusů do vládní flo-

tily. 

2.3.3 Březen 

V březnu neinformovala ČTK o žádné aktuální letecké nehodě či incidentu na 

území České republiky. Tato skutečnost odpovídá reálnému stavu, k němuž statistika 

ÚZPLN také neeviduje žádnou leteckou nehodu. Z celkem 13 událostí vyčnívají pouze 

dva vážné incidenty – narušení řízeného prostoru v okolí pražského mezinárodního letiště 

letounem bez příslušného povolení – což jsou však, bez patřičných zdrojů – události no-

vinářsky velmi obtížně zjistitelné. 

2.3.4 Duben 

Dubnové zpravodajství o leteckých nehodách a incidentech pokrývá dvě události 

skrze osm zpráv. 

První z nich byla nehoda větroně L23 Super Blaník 2. dubna. ČTK toho dne 

v 18:31 vydala nejprve dvojvětý headline a o tři minuty později v servisu přibyla zpráva 

„Nedaleko Brna havaroval ultralehký letoun, dva lidé se zranili“. Kromě stavu posádky 

agentura s odkazem na policii informovala, že se stroj patrně pokoušel o nouzové přistání 

na poli. Zatímco v titulku a v prvním odstavci je letoun popisován jako ultralehký letoun, 

v druhém odstavci redakce uvádí, že se jednalo o větroň. O necelou hodinu později, 

v 19:21, vydala ČTK druhou verzi této zprávy s doplněnými informacemi od zasahujících 

záchranářů a s již opraveným titulkem a sjednocenou terminologií v těle zprávy – „Neda-

leko Brna havaroval větroň, dva lidé se zranili“. 

O dva dny později, 4. dubna, agentura publikovala zprávu s titulkem „Prima: 

Ulétla reklamní vzducholoď, může ohrozit letadla“ informující na základě zpravodajství 



29 

 

 
  

televize Prima o desetimetrové reklamní vzducholodi plněné heliem, která se uvolnila ze 

svého stanoviště ve středočeské Staré Boleslavi a zcela neřízena začala stoupat k nebi. 

Zpráva v tomto smyslu připomněla, že vzducholoď „může vyletět až do desetikilometrové 

výšky a ohrozit leteckou dopravu“. 

O den později, 5. dubna, se ve zpravodajském servisu objevila zpráva „Unistav 

podal kvůli reklamní vzducholodi trestní oznámení“ navazující na zprávu z předešlého 

dne. ČTK v ní uvedla, že společnost Unistav, vlastník uvolněného létajícího objektu, se 

domnívá, že vzducholoď byla někým úmyslně odříznuta. Tato zpráva také dodává vyjád-

ření pražské policejní mluvčí, že byla vzducholoď toho dne spatřena nad Brnem. O tři 

hodiny vydala agentura druhou verzi této zprávy s informací, že brněnský policejní 

mluvčí nepotvrdil spatření vzducholodě nad městem a naopak připojil vlastní vyjádření, 

že se vzducholoď již pravděpodobně nachází nad územím Rakouska. 

Zprvu dramatický příběh ztracené vzducholodi však nečekaně uzavřel headline 

ČTK ze 7. dubna, který informoval, že „reklamní vzducholoď, která v pondělí ulétla ze 

Staré Boleslavi, dopadla stejný den na zahradu v Lysé n. L.“, tedy necelých 20 kilometrů 

od místa uvolnění. V následné plné zprávě je poté zmíněn nálezce, který toho dne infor-

moval společnost Unistav o svém dva dny starém nálezu, a technik společnosti, který byl 

k nálezci vyslán a jenž následně potvrdil, že jde o zmiňovanou vzducholoď. 

2.3.5 Květen 

S blížícím se letním vrcholem letecké sezóny je možné v květnu i v produkci ČTK 

zaznamenat zvyšující se počet reportovaných leteckých nehod a incidentů. Agentura in-

formovala o sedmi událostech v celkem 11 zprávách. 

11. května ČTK vydala informaci o nehodě dvoumístného vrtulníku Robinson 

R22 zprávou „Ve Skutči havaroval malý vrtulník, pilot se lehce zranil“. 

O čtyři dny později, 15. května, agentura vydala nejprve headline a po necelé čtvrt 

hodině plnohodnotnou zprávu o nehodě ultralehkého letadla na Plzeňsku. Zpráva zmínila, 

že letadlo havarovalo uprostřed dráhy a pilot se zraněním hlavy a nohy a podezřením na 

zranění páteře byl převezen do nemocnice. K události byla o 15 minut později vydána 
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ještě druhá verze předchozí zprávy, připojující informaci o výši vzniklé škody a chybě 

pilota coby policií předběžně určené příčině nehody. 

Ještě téhož dne, 15. května v 18:50, se ve zpravodajském servisu objevila zpráva 

s titulkem „Na Benešovsku při nouzovém přistání havarovalo sportovní letadlo“, jež při-

nesla informaci o den staré nehodě Zlínu Z50 nedaleko benešovského letiště. A k této 

události se ještě další den dopoledne agentura vrátila zprávou „Příčinou letecké nehody u 

Nesvačil byla závada motoru“, která na základě sdělení benešovské policejní mluvčí zpra-

vovala o vážné závadě motoru a jeho vznícení za letu, v důsledku čehož měl pilot v sou-

ladu s předepsanými postupy přistát nouzově do pole, neboť byl příliš vzdálen od bene-

šovského letiště. 

18. května přinesla ČTK aktuální zprávu o nehodě letounu SportStar RTC, který 

spadl do nádrže na pitnou vodu nedaleko slováckých Kunovic, odkud vzlétl. Zpráva s ti-

tulkem „Na Slovácku spadlo malé letadlo do nádrže na pitnou vodu“ popisuje nehodu 

letounu – ve zprávě chybně označeného jako typ EV 97 (podobný letoun stejného vý-

robce, kunovické firmy Evektor, jako typ SportStar RTC) – který podle mluvčího uher-

skohradišťské policie „měl zřejmě technický problém, a tak pilot použil padák a přistál 

na vodu“. 

O nehodě padákového kluzáku u vrcholu Kozákov na Semilsku, při níž si pilot 

přivodil jen drobné oděrky a pohmožděniny, informovali redaktoři ČTK 28. května v ak-

tuální zprávě „U Kozákova v Českém ráji se při pádu zranil paraglidista“. 

Květnové zpravodajství o leteckých nehodách a incidentech uzavřely dvě události 

z 29. května, shodou okolností obě se odehrávající na Jindřichohradecku. Zpráva „Na 

Jindřichohradecku dnes posádka přežila pád letadla“ informovala o nehodě letounu Tec-

nam P2002 Sierra u obce Políkno, která se obešla bez obětí. 

Večerní zpráva „Na Jindřichohradecku se zřítil paraglidista, je těžce zraněn“ bo-

hužel již tak optimisticky nezněla. Pilot padákového kluzáku si měl při pádu nedaleko 

Ždáru přivodit zranění těžká. Přeci jen mírnější formulaci však ČTK volila o hodinu poz-

ději u druhé verze této zprávy, která pod upraveným titulkem „Na Jindřichohradecku se 

zřítil paraglidista, vyvázl se zraněním“ upřesňovala, že pilot utrpěl středně těžká zranění. 
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Tuto informaci agentuře sdělila policejní mluvčí, která též uvedla (chybně), že se nehoda 

stala na „bezmotorovém rogalu“. 

2.3.6 Červen 

V červnu informovala ČTK o třech leteckých nehodách na území České repub-

liky, a to v celkovém součtu 13 zpráv. 

11. června v 9:08 vydala agentura stručný headline o pádu rogala u Syrovic na Br-

něnsku, jehož pilot na místě zemřel. Již po dvou minutách se v servisu objevila klasická 

zpráva s titulkem „Při pádu rogala na Brněnsku zemřel jeho pilot“, její obsah je však 

prakticky totožný s úvodním jednovětým headlinem. Po necelých dvou hodinách vydala 

agentura druhou verzi zprávy s textem aktualizovaným o věk pilota, výpověď policejní 

mluvčí a popis dění po příjezdu záchranářů na místo nehody. Ve 14:41 vydala ČTK třetí 

verzi předešlé zprávy doplněnou o získané výpovědi svědků nehody skrze vyjádření 

mluvčího brněnské policie. 

Zpravodajský servis ČTK přinesl 25. června informaci o aktuální nehodě paragli-

disty na Svitavsku. Čtyři minuty po stručném headlinu následovala zpráva „Na Svitavsku 

se dnes zřítil paraglidista, utrpěl zranění“ s informacemi o věku pilota a výpovědi svi-

tavské policejní mluvčí, podle níž muž spadl z výšky asi 30 metrů. 

Poslední z červnových událostí věnovala agentura ve srovnání s nehodami podob-

ného charakteru nadstandardní množství zpráv, přesněji řečeno aktualizovaných verzí 

téže zprávy – celkem sedm produktů. 28. června dopoledne ČTK vydala headline a ná-

slednou zprávu o pádu motorového závěsného kluzáku u obce Velešín titulovanou „Na 

Českokrumlovsku spadlo rogalo, pilot nehodu nepřežil“. 

První verze zmiňovala pouze místo a čas pádu stroje a informaci o nešťastném 

osudu pilota. Druhá verze k tomu připojila vyjádření záchranářů, podle něhož pilot spadl 

z výšky asi 100 metrů a po příjezdu záchranářů na místo dopadu se ho nepodařilo oživit 

kvůli četným a těžkým poraněním trupu a končetin. Třetí verze uváděla, že havarovaný 

stroj nebylo motorové rogalo, nýbrž „motorový padák, takzvaný paraglid“. Čtvrtá verze 
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přinesla nové vyjádření policejní mluvčí, která měla agentuře sdělit přibližný průběh ne-

hody podle výpovědí očitých svědků. Pátou verzí agentura abonentům pouze připojila 

informaci, že k tématu je v databance také fotografický servis z místa nehody a video. 

K události se ČTK naposledy vrátila zprávou z 29. června „Smrtelné nehodě mo-

torového padáku asi předcházelo selhání pilota“, v níž redaktoři přinášejí výpověď vy-

šetřovatele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, který vyloučil technic-

kou závadu stroje a na základě získaných svědectví stanovil předběžné závěry ve smyslu 

titulku zprávy. 

2.3.7 Červenec 

Vůbec nejbohatším obdobím analyzovaného roku 2011 byl co do počtu leteckých 

nehod a incidentů měsíc červenec. Tomu odpovídá i nejvyšší množství tematicky zamě-

řených textových produktů – 30 různých zpráv. 

Událost z 11. července se stala širokou veřejností možná vůbec nejreflektovanější 

tuzemskou leteckou nehodou z celého roku. V troskách ultralightu na letišti v Brně-Med-

lánkách totiž zemřel bývalý slavný hokejista Jaroslav Jiřík. 

Téma v 13:20 otevřel třívětý headline o pádu malého sportovního letadla, při němž 

podle policie zahynul jeho pilot. V 13:24 již agentura vydala fleš opatřený domicilem, 

signaturou a titulkem „V Brně se zřítilo malé sportovní letadlo, na místě zahynul pilot“. 

V 13:49 se k tomuto tématu ve zpravodajském servisu objevila plná zpráva přidávající 

zejména kontext podobných událostí z poslední doby. V 14:25 vyšla druhá verze této 

zprávy obohacená o informace od hasičů k okolnostem nehody, které reprezentuje výpo-

věď jejich mluvčí: „Vyslali jsme na místo pět hasičských jednotek. Hrozil požár pole, 

jemuž se podařilo zabránit. Stroj je zdemolovaný a leží na odlehlém a špatně přístupném 

místě.“ 

V 15:34, tedy po dvou hodinách od první informace, vyšla nová verze zprávy 

s upraveným titulkem „V Brně se zřítil ultralight, zahynul v něm hokejista Jiřík“, která 

odhalila totožnost jednasedmdesátiletého pilota v osobě vůbec prvního československého 

hokejisty startujícího v prestižní kanadsko-americké Národní hokejové lize (NHL). 
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Zpráva byla také rozšířena o informace policie k případu a vzhledem k okolnostem byla 

doplněna informací redakce, že „další zpravodajství bude ve sportovním servisu“. 

O tom, že se letecké nehody a incidenty netýkají pouze menších letounů, svědčí 

zpráva z 14. července opatřená titulkem „Prima: Letadlo Travel Service muselo nouzově 

přistát v Ruzyni“. ČTK zde s odkazem na televizi Prima, která o události informovala, 

přinesla mimo jiné výpověď mluvčí letecké společnosti, která zdůvodnila nutnost přistání 

letounu krátce po startu z Prahy jako důsledek technického problému popsaného jako 

„závada na elektronickém zařízení pohybu stabilizátoru“. 

16. července ČTK publikovala zprávu o nehodě ultralehkého letadla Tecnam P92 

u obce Nová Pec na Prachaticku. Zpráva a její následná druhá verze se shodným titulkem 

„Na Prachaticku spadl ultralight, dva zranění“ informovaly, že letoun začal po nárazu 

hořet a oba členové posádky utrpěli značné popáleniny. Jeden z mužů musel být podle 

informací záchranářů resuscitován, oba byli potom letecky převezení do pražské nemoc-

nice na Vinohradech. Třetí verzi zprávy agentura vydala po necelé hodině a již titulek 

„Na Prachaticku spadl ultralight, dva zranění v kritickém stavu“ naznačoval, že stav obou 

mužů nebyl příliš příznivý, což ve zprávě potvrdil i mluvčí krajské záchranné služby. 

Čtvrtá verze zprávy vydaná téhož dne ještě upřesnila dílčí informace od zasahujících po-

licistů a hasičů. 

Tato událost měla bohužel zpravodajskou „dohru“ nejprve 20. července a poté 

ještě 22. července. 20. července ve 13:51 přinesl agenturní servis headline a ve 13:54 

plnou zprávu „Pilot ultralightu, který se v sobotu zřítil na Prachaticku, zemřel“ s jedno-

značným obsahem. Ve stejném smyslu informovala ČTK o další dva dny později zprávou 

„Zemřel i druhý pasažér ultralightu, který se zřítil u Nové Pece“. Zajímavostí je, že tato 

zpráva z 22. července se zakládá na informacích serveru iDnes.cz (jak je vez právě uve-

deno), a teprve 25. července vydala ČTK vlastní headline okamžitě následovaný plnou 

zprávou „Nehoda ultralightu u Nové Pece si vyžádala druhou oběť“, která vycházela z 

informací předaných agentuře toho dne prachatickou policejní mluvčí. 

Již během „zpravodajské mezery“ vztahující se k výše popsané události však na 

našem území došlo k dalším reportovaným leteckým nehodám a incidentům. Již 16. čer-

vence odpoledne vydala ČTK zprávu o kolizi padákového kluzáku a závěsného kluzáku 

na úpatí Černé hory. Zpráva „V Krkonoších se srazil paraglaidista s rogalem“ popsala 
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srážku dvou létajících zařízení ve výšce asi 60 metrů nad zemí a jejich následný pád. Oba 

piloti byli podle zprávy převezeni do nemocnice. 

O den později přinesla ČTK nejprve headline a vzápětí zprávu z prakticky totož-

ného místa. Již titulek „Na Černé hoře v Krkonoších zahynul paraglaidista“ ovšem sdě-

loval, že si letecký sport tentokrát vybral další daň na životech. K tématu se vrátila agen-

tura ještě další den, 18. července, novou zprávou „Paraglidista, který v neděli zahynul 

v Krkonoších, byl z Polska“, v níž přinesla informaci, že šlo o pilota, jenž byl součástí 

širší skupiny letců cizí státní příslušnosti. 

19. července se stala tragická nehoda nedaleko obce Osek na Rokycansku. V tros-

kách ultralehkého EuroStaru EV 97 zemřeli dva lidé. Redakce ČTK o nehodě informo-

vala nejprve stručným headlinem v 11:16 a po deseti minutách klasickou zprávou „Při 

pádu malého letadla zemřeli na Rokycansku dva lidé“. Společně s informací o úmrtí po-

sádky potvrzeném mluvčí zasahujících záchranářů a hasičů agentura připojila informaci, 

že do půl hodiny bude v návaznosti na tuto událost vydán profil s výběrem smrtelných 

leteckých nehod za dosavadní část roku 2011. 

Profil „Letecká vášeň si v Česku letos vyžádala již několik obětí“ publikovaný 

v 11:48, stručně popsal pět leteckých nehod z dosavadního průběhu roku 2011, při nichž 

umírali lidé. Agentura vybrala nehodu závěsného kluzáku z 19. června, motorového pa-

dákového kluzáku z 28. června, smrt hokejisty Jiříka z 11. července, úmrtí polského pi-

lota padákového kluzáku ze 17. července a aktuální událost z Rokycanska. Absence ne-

hody ultralightu u Nové Pece z 16. července v tomto výčtu smrtelných nehod je pochopi-

telná, neboť zpráva o úmrtí prvního člena z posádky ultralightu se objevila až následující 

den po vydání profilu. 

Tragickou událost agentura dále popisovala ve 14:57 v druhé verzi původní dopo-

lední zprávy, v níž doplnila informaci, že stroj údajně patřil jedné z leteckých škol sídlí-

cích na letišti v Plzni-Líních. Následná aktualizace vydaná po půl hodině ve třetí verzi 

zprávy uváděla, že se jednalo o výcvikový let a zemřel při něm instruktor společně s žá-

kem cizí státní příslušnosti. Ve večerních hodinách vydala ČTK čtvrtou verzi zprávy, 

v níž pouze doplnila odkaz na videomateriál pořízený na místě nehody. Textový obsah 

zprávy se však již neměnil. Konečně, 22. července ráno ČTK ve zpravodajském servisu 
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publikovala zprávu „V Česku zahynul v Troskách sportovního letounu ruský herec“ od-

kazující též na nehodu na Rokycansku. Tato zpráva odhalila, že oním cizincem, absolvu-

jícím 19. července výcvikový let, byl „v Rusku známý muzikálový herec a zpěvák z Dál-

ného východu Vladan Pavlenko (40).“ 

Ještě 22. července v 19:30 vydala ČTK headline a ihned poté zprávu „U Ústí nad 

Labem se zřítilo sportovní letadlo“, informující o dopadu stroje poblíž golfového hřiště. 

Už v 19:59 ovšem agentura zmírnila předchozí sdělení a druhou verzí zprávy s titulkem 

„U Ústí nad Labem nouzově přistálo malé letadlo, nikdo se nezranil“ sdělila, že podle 

policejní mluvčí letounu vysadil motor a pilot se proto rozhodl pro nouzové přistání do 

terénu. Při manévru měl letoun poničit plot soukromého pozemku a lehce si poškodit 

podvozek, ale ani jednomu z dvou mužů na palubě se nic nestalo. 

Červencové zpravodajství o leteckých nehodách uzavřela ČTK 26. července ve-

černí zprávou o aktuální nehodě motorového závěsného kluzáku na jihu Čech. Zpráva 

„Na Českokrumlovsku spadl motorový padák, pilot je těžce zraněný“ přinesla informaci 

o zahraničním pilotovi, který byl po nehodě s těžkými poraněními transportován vrtulní-

kem do nemocnice. 

2.3.8 Srpen 

V srpnu připravila ČTK celkem devět zpráv o čtyřech leteckých nehodách na 

území České republiky. 

12. srpna ráno se ve zpravodajském servisu objevila zpráva s titulkem „Na Pros-

tějovsku havaroval kluzák, pilot se těžce zranil“ týkající se události z předchozího dne. 

Uváděla, že se jednalo o závěsný motorový kluzák pilotovaný osmapadesátiletým mu-

žem. Podle výpovědi mluvčí prostějovské policie stroj spadl z asi 15 až 30metrové výšky 

v pravotočivé zatáčce. Pilot byl se zlomeninami končetin proto vrtulníkem přepraven do 

olomoucké nemocnice. 

O další nehodě v paraglidingu informovala agentura 19. srpna. Zpráva „Hasiči 

zachraňovali paraglidistu, který uvízl na stromě“ se také vracela o den zpět a přinesla 

informaci, že hasiči vyprošťovali z koruny stromu v lesích na Karlovarsku paraglidistu, 

který se na ní zachytil a neodvážil se z vysokého stromu sám slézt. Zajímavé však je, že 
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ani tato zpráva není v přehledu nehod a incidentů ÚZPLN uvedena, navzdory tomu, že 

vykazuje znaky letecké nehody. S tímto zjištěním byl proto seznámen analytik ÚZPLN, 

který poskytl vyjádření, podle něhož buď pilot nedodržel ohlašovací povinnost nehody, 

anebo vyšetřovací orgán Letecké amatérské asociace vyhodnotil případ jako událost bez 

vlivu na leteckou bezpečnost a tuto událost proto v souladu s ustanovením dohod nepo-

stoupil dále ÚZPLN. Vzhledem k absenci této události v institucionálním přehledu však 

bude pro další účely této práce událost posuzována, jako by k ní nedošlo.  

O tři dny později, 21. srpna, servis ČTK reportoval o nehodě rogala na Svitavsku. 

Podle zprávy „U Litomyšle dnes havarovalo rogalo, pilot utrpěl lehké zranění“ se pilot 

stroje při letu nízko nad zemí přimotal do drátů vysokého napětí a v důsledku toho spadl 

do blízkého potoka, čímž si přivodil lehké oděrky. 

Další smutná událost z kategorie smrtelných nehod zaměstnala redakci ČTK 28. 

srpna. V 16:34 vydala agentura headline o nehodě letadla na Karlovarsku. Zpráva „U 

Stanovic na Karlovarsku spadlo malé motorové letadlo“ vydaná po dvou minutách při-

dala informaci, že podle mluvčího karlovarské policie se z letadla kouří. V 17:10 už však 

další headline informoval, že nehodu nepřežil ani jeden ze dvou lidí na palubě. Agentura 

tak vzápětí připravila druhou verzi předchozí plné zprávy s novým titulkem „Na Karlo-

varsku spadlo malé motorové letadlo, dva lidé zemřeli“. Třetí verze po další hodině upřes-

ňovala skrze slova karlovarského mluvčího, že požár nastal během letu, posádce se po-

dařilo nouzově přistát, avšak už se jí nepodařilo včas opustit hořící stroj. 

Srpnový výčet zpráv o leteckých nehodách uzavírají dva produkty z 30. srpna, 

nejprve headline a po hodině následná zpráva s titulkem „V Olomouci havaroval malý 

vrtulník, nikdo nebyl zraněn“ informující o nehodě vrtulníku Schweizer 269. Podle 

mluvčí olomoucké policie došlo pravděpodobně k závadě na autopilotu vrtulníku, ani je-

den ze dvou lidí na palubě však neutrpěl žádné větší zranění. 

2.3.9 Září 

Pozvolný nástup konce hlavní letecké sezóny je symbolizován úbytkem leteckých 

nehod jako takových a v důsledku toho i agenturních zpráv z této oblasti – v září ČTK 

připravila 10 zpráv o šesti nehodách a incidentech. 
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Hned první zpráva v tomto výčtu z 1. září se ve skutečnosti vrací k den staré, tedy 

ještě srpnové, události. Titulek „Na Prostějovsku se zřítil paraglidista, pád z výšky nepře-

žil“ předznamenává, že obsahem zprávy je úmrtí jednašedesátiletého pilota, který se při 

výcvikovém letu na letišti ve Stichovicích zřítil se svým padákovým kluzákem z výšky 

asi 120-150 metrů, jak uvedla prostějovská policejní mluvčí. 

3. září agentura informovala o další nehodě padákového kluzáku, tentokrát opět 

z krkonošské Černé hory. Na místě častých nehod paraglidistů se vážně zranil podle 

mluvčí libereckých záchranářů asi třicetiletý muž. ČTK v závěru této zprávy pochopitelně 

připojila kontextovou informaci, že na zmíněném místě šlo již o několikátou nehodu. 

Zpráva „V Olomouci se při přistání poškodil letoun, škoda je milion korun“ z 5. 

září informuje o nehodě Zlínu Z526 z předešlého dne. Olomoucká policejní mluvčí k to-

muto uvedla, že „pravděpodobně vlivem technické závady došlo k samovolnému zasunutí 

podvozku letounu“. Pilot, jediný člověk na palubě, neutrpěl podle ČTK žádné zranění. 

11. září přibyla v Infobance ČTK další zpráva z Olomoucka, tentokrát odkazující 

na den starou nehodu motorového rogala. Podle zjištění agentury cestovali na dvoumíst-

ném závěsném kluzáku dva muži, když se na stroji údajně zastavila vrtule. Policie navíc 

následně zjistila, že pilot i cestující měli při nehodě v krvi 0,8, resp. 1,3 promile alkoholu. 

Celá událost se však obešla bez zranění či škod na majetku. 

Přesto se ani září nevyvarovalo smrtelných leteckých nehod na území České re-

publiky. 25. září v 9:37 ČTK headlinem informovala o úmrtí paraglidisty na Chrudimsku 

předchozího dne večer, jehož tělo bylo ráno v den vydání této zprávy nalezeno mezi 

stromy. Následná zpráva „Na Chrudimsku se zabil paraglidista při pádu do stromů“ již 

přinesla doplňující informaci, že se muž předchozího dne dlouho nevracel domů, v dů-

sledku čehož po něm bylo po oznámení jeho příbuzné vyhlášeno pátrání. Podle mluvčího 

chrudimské policie bylo tělo nalezeno v půl páté ráno. 

Agentura v souvislosti s touto nehodou vydala téhož dne v 10:30 Profil s titulkem 

„Letecká vášeň si v Česku letos vyžádala již řadu životů“ s výběrem „smrtelných nehod 

lehkých letadel, rogal či paraglidů v letošním roce“. Tento profil lze považovat za aktu-

alizovaný a doplněný profil z července téhož roku, do nějž přibyly některé smrtelné udá-

losti z mezidobí – již se zde objevuje červencová nehoda z Rokycanska a dále nehoda 
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z Karlovarska z 28. srpna, smrt paraglidisty z 31. srpna (ve zpravodajském servisu ČTK 

se informace objevila 1. září) a aktuální nehoda. 

Tentýž den, 25. září, se v agenturní produkci objevil v 17:14 další headline na 

téma letecká nehoda. Informoval o dvou zraněných členech posádky ultralehkého letadla, 

které havarovalo na Blanensku. Následná zpráva „Na Blanensku spadl ultralehký vrtul-

ník; pilot utržil lehké zranění“ již uváděla na pravou míru, že se jednalo o helikoptéru, 

v níž cestoval pouze pilot. Podle policejního mluvčího se vrtulník zřejmě potýkal po 

vzletu s technickou závadou na motoru. Následná doplněná druhá verze zprávy ještě za-

hrnovala výpověď zasahujících záchranářů, podle nichž si pilot stěžoval na bolesti zad a 

s rizikem možných vnitřních zranění byl záchranářským vrtulníkem přepraven do brněn-

ské nemocnice. 

2.3.10 Říjen 

V říjnu zachytila ČTK ve svém zpravodajství tři letecké nehody, kterým se věno-

vala celkem ve čtyřech zprávách. 

2. října informovala zpráva „Paraglidistka z Polska se u Třince popálila o elek-

trické vedení“ o nehodě polské pilotky, která zavadila při sestupu o elektrické dráty a 

spadla zhruba z výšky sedmi metrů. Policejní mluvčí dále agentuře sdělil, že pilotka zře-

jmě nebyla držitelkou potřebného pilotního průkazu na padákový kluzák a obešla kon-

trolu provozovatele vzletové plochy Javorový Vrch. 

O den později, 3. září v 13:31, přinesla ČTK headline o nehodě turbovrtulového 

letounu SGM 92 na letišti v Hradci Králové. Následná zpráva publikovaná o čtyři minuty 

později s titulkem „V Hradci letadlo při nehodě ohnulo vrtuli, nikdo nebyl zraněn“ zpro-

středkovala slova mluvčí hradecké policie, že pilot výsadkového letounu zmíněného typu 

při dobrzďování po přistání zachytil vrtulí letadla o zem. Nehoda se obešla bez zranění 

pilota. 

Říjnové zpravodajství ČTK zahrnulo také nehodu motorového padákového 

kluzáku 17. října na Vsetínsku. Zpráva „V Rožnově se zřítil motorový padák, pilot utrpěl 

těžká zranění“ vydaná 18. října dopoledne informovala o zlomeninách žeber a dolních 

končetin pilota v důsledku blíže nespecifikovaného pádu. 



39 

 

 
  

2.3.11 Listopad 

Dvě listopadové zprávy o leteckých nehodách na našem území se vztahují k jediné 

události, nehodě vlečného letounu na letišti v Mikulovicích. 

26. listopadu zde letoun typu Zlín Z42 zahájil vzlet s kluzákem v aerovleku, když 

došlo k odpojení větroně a nárazu vlečného letadla do plotu přilehlé stavby. V tomto 

smyslu o události reportovala zpráva z toho dne opatřená titulkem „V Mikulovicích se 

zřítilo krátce po startu letadlo, táhlo kluzák“. O dva dny později, 28. listopadu, se agen-

tura k celé události vrátila novou zprávou „Pilot při nehodě na Jesenicku zabránil nárazu 

do domu“, která celé události tiskla trochu odlišný kontext, než se zprvu zdálo. Podle 

výpovědi policejní mluvčí totiž „při vzletu udělal kluzák takzvaný odskok, kdy vzlétl, ale 

poté se opětovně dotkl země a opět vzlétl. Protože obě letadla začala ztrácet rychlost, 

pilot kluzáku odpojil vlečné lano a provedl nouzové přistání na dráze.“ Pilot vlečného 

letadla dělal vše proto, aby letoun nenarazil do domu. Při pokusu o zpětné přistání však 

ztratil výšku, výsledkem čeho byl již zmíněný náraz do plotu. 

2.3.12 Prosinec 

V prosinci se na území České republiky nestala žádná událost, která by byla Ús-

tavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod označena jako letecká nehoda. 

Podle statistik došlo k osmi incidentům a jednomu vážnému incidentu, žádná z těchto 

událostí se však do agenturního zpravodajského servisu nedostala. 

2.4 Analyzované aspekty zpravodajství ČTK 

2.4.1 Souhrnná kvantifikace 

Z provedené analýzy agenturního servisu je ve srovnání s institucionálně zpraco-

vanými daty ÚZPLN na první pohled patrné, že ČTK ve svém aktuálním zpravodajství 

neinformovala o všech leteckých nehodách a incidentech, ke kterým na území České re-

publiky v roce 2011 došlo. Agentura informovala celkem o 36 událostech, a to skrze 92 

textových produktů – od prvotních headlinů přes plné zprávy až po jejich verze, profily a 

další zprávy, které se k daným událostem přímo vztahovaly. Agentura zároveň informo-

vala o všech 9 smrtelných událostech za rok 2011. 
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Z hlediska rozdělení závažnosti je možné konstatovat, že z 36 událostí šlo v 30 

případech o událost klasifikovanou jako letecká nehoda, ve čtyřech případech se jednalo 

o incident a ve zbývajících dvou případech nebyla závažnost události stanovena. Pro přes-

nost dodejme, že se jednalo o událost ze 4. dubna, kdy se ve Staré Boleslavi uvolnila 

reklamní vzducholoď, a událost z 29. května, kdy spadl paraglidista u Jindřichova 

Hradce. 

druh události počet událostí 

ve skutečnosti 

počet události 

ve zprávách 

ČTK 

míra zpravodaj. 

pokrytí 

letecká nehoda 56 30 53,6 % 

incidenty (VI, SeI, MI, SiI, I) 202 4 2,0 % 

nerozhodnuto 57 2 3,5 % 

celkem 315 36 11,43 % 

2.4.2 Výběr událostí 

Jak již bylo řečeno, ze srovnání institucionálně zpracovaných dat a dat z analyzo-

vaného zpravodajství ČTK vyplývá, že agentura informovala o 53,6 % všech leteckých 

nehod, ke kterým v ČR v roce 2011 došlo. To však zároveň znamená, že se 46,4 % letec-

kých nehod do zpravodajství z nějakého důvodu nedostalo. 

Jedním z vytyčených cílů této práce je snaha o určení, které faktory mohly hrát 

svou roli v (ne)medializaci sledovaných událostí. S ohledem na v první části popsané de-

finice mimořádných událostí v leteckém provozu a žebříčky zpravodajských hodnot bude 

cílem vysledovat, proč se některé z leteckých nehod ve zpravodajství neobjevily, v pří-

padě ostatních událostí bude spíše zajímavé zjistit, proč se do zpravodajství naopak do-

staly. 

Vyjdeme-li z žebříčku hodnot Harcupa a O’Neilla, který je přeci jenom časově 

bližší současnosti než taxonomie Galtunga a Rugeové, můžeme konstatovat, že některé 

hodnoty jsou všem leteckým nehodám společné a teoreticky tak předurčují k medializaci 

všechny události této kategorie. Touto hodnotou je jednak prvek překvapení, neboť se 

nelze příliš domnívat, že by jakákoliv z leteckých nehod byla očekávanou událostí. Jiná 

situace by nastala, kdyby došlo k nehodě po několikáté v řadě za stejných či podobných 
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okolností (např. při letecké soutěži, kde se nehoda stává každoročně), avšak takto se 

v analyzovaném vzorku žádná z událostí nejevila. Eliminovat lze i rozhodující vliv hod-

noty špatných zpráv, neboť nehoda sama o sobě je zprávou s vysokou mírou negativity 

bez ohledu na její dopady z hlediska škod na majetku či obětí. 

Hodnota mocenských elit, kterou lze vztahovat na vysoké ústavní činitele, sená-

tory, poslance apod., velmi pravděpodobně zapříčinila medializaci únorového incidentu 

letadla Challenger Cl-610, který prováděl bezpečnostní přistání na letišti v Praze v dů-

sledku poruchy vztlakových klapek. Lze vyslovit předpoklad, že pokud by na palubě 

stroje necestovala vládní delegace spolu s náčelníkem generálního štábu, nemusela by se 

tato událost do zpravodajství vůbec dostat. Význam hodnoty mocenských elit pro medi-

alizaci této události zcela jistě není nezpochybnitelný, ale rozhodně jej nelze vyloučit. 

V souvislosti s hodnotou veřejné známosti lze pohlížet na dvě červencové nehody, 

kdy v troskách letadel zahynuli nejprve bývalý slavný hokejista Jaroslav Jiřík a ke konci 

měsíce ruský herec Vladan Pavlenko. V případě hokejisty Jiříka nelze o veřejné známosti 

v tuzemsku příliš pochybovat, v případě herce Pavlenka je pak agenturou ve zprávě uve-

deno, že se jednalo o předního člena chabarovského divadelního souboru, který byl 

v tamní společnosti „nebetyčně známý“. Přesto je v tomto případě oproti výše zmíněné 

hodnotě mocenských elit situace odlišná. Analýza zpráv ukazuje, že témata obou souvi-

sejících nehod začala agentura rozvíjet ještě předtím, než vyšlo najevo, že v jejich tros-

kách zemřely osoby veřejně známé. Připomeňme, že zpravodajství o úmrtí Jaroslava Ji-

říka sestávalo z pěti zpráv, kdy teprve poslední z nich zmiňovala veřejnou známost ze-

mřelého pilota. V případě ruského herce se dokonce zpráva o jeho totožnosti objevila až 

po třech dnech od první zmínky nehody jeho letounu. V žádném případě tak medializaci 

ani jedné z těchto událostí nezapříčinila hodnota veřejné známosti osob na palubě. 

Pro zajímavost však dodejme, že medializace konkrétní zprávy o Pavlenkově 

osobě coby oběti letecké nehody mohla být také umocněna hodnotou návaznosti, tedy 

skutečností, že ČTK nejprve informovala o nehodě jako takové. Je to však zároveň jediný 

případ ze sledovaného vzorku, kde je možné spatřit tuto hodnotu. 

Hodnota zábavy či zábavnosti je v souvislosti s informováním o leteckých nehod 

ze své podstaty velmi nepravděpodobná, neboť nelze na leteckých nehodách spatřovat 

nic primárně zábavného, pochopitelně v duchu definice Harcupa a O’Neilla. Výjimkou 
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v tomto případě mohla být lednová zpráva o zmiňované nehodě, ke které ve skutečnosti 

nedošlo – když dva lidé v domnění, že viděli pád padákového kluzáku do jezera, ohlásili 

leteckou nehodu. Vzhledem k tomu, že agenturní sdělení končí větou, že žádný paragli-

dista není nikde pohřešován, a její autor si tudíž byl patrně sám vědom pochybností v ce-

lém případu, a přesto byla tato zpráva vydána, nelze zcela vyloučit, že motiv její jisté 

zábavnosti se mohl podílet na její medializaci. S touto hodnotou a konkrétně touto udá-

lostí pak úzce souvisí i hodnota dobrých zpráv, za což lze domnělou, avšak neprokázanou 

nehodu také do jisté míry považovat. 

Hodnota závažnosti podle taxonomie Harcupa a O’Neilla mohla mít rozhodující 

vliv na medializaci zejména dvou událostí, o kterých agentura ve sledovaném období in-

formovala. Jednou z nich je dubnový incident s ulétnuvší vzducholodí. Byť reklamní 

vzducholoď nenesla nikoho na palubě, zpráva ČTK uváděla, že „po utržení balon poško-

dil sousední dva domy, poškodil střešní krytinu, komín a anténu“. Především však exis-

tovala hrozba, že se plavidlo dostane až do desetikilometrové výšky, kde by mohla vý-

znamně ohrozit leteckou dopravu. Vzhledem k hustotě letového provozu nad Evropou je 

taky teoretický dosah takové události výrazně vyšší než u všech ostatních leteckých ne-

hod. Závažnost takové události je proto nezpochybnitelná a zároveň dostatečně výrazná, 

aby byla brána v úvahu při hodnocení jejího vlivu coby zpravodajské hodnoty na media-

lizaci. 

Podobnou situací je i případ červencového incidentu dopravního letounu Boeing 

737 letecké společnosti Travel Service, který se musel kvůli technické závadě vrátit zpět 

na pražské letiště a v němž podle znění zprávy ČTK sedělo asi 200 cestujících. Ačkoliv 

se v tomto případě nestalo nic vážného a sama zpráva s odkazem na mluvčí letecké spo-

lečnosti sděluje, že „kapitán letadla se rozhodl zcela v souladu s bezpečnostními předpisy 

vrátit zpět na letiště v Praze Ruzyni“ bez jakékoliv známky potenciálního nebezpečí, 

sama existence závady v letadle s 200 lidmi patrně zapříčinila, že se o této události dozvě-

děli odběratelé agenturního servisu. 

Na obou zmíněných událostech je z hlediska produkce agentury zajímavá ještě 

jedna skutečnost, a sice že se obě témata dostala do zpravodajství ČTK až následně poté, 

co o události informovala komerční televize Prima. Je tedy otázkou, zdali v medializaci 
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zmíněných incidentů opravdu hrála roli hodnota potenciální závažnosti, či zdali se agen-

tura nerozhodla obě události medializovat kvůli naplnění vlastní reputace hodnověrného, 

kompletního a spolehlivého informačního zdroje, která by v případě nevydání těchto 

zpráv mohla utrpět pod dojmem odběratelů, že ČTK neví o událostech, o kterých ví jiná 

média. Ukazuje se tak, že hodnota agendy organizace nemusí být nutně odvislá přímo od 

obsahu zpráv, nýbrž obecně od plnění médiem proklamovaných funkcí či obecných před-

stav veřejnosti souvisejících s tvorbou obsahu. 

Hodnotu vztahové souvislosti, která by předurčovala k medializaci ta témata, 

k nimž má auditorium nějaký vztah či postoj, se v analyzovaném vzorku zpráv nepodařilo 

ani v jednom případě zcela jasně identifikovat. Pakliže je možné za zájem lidí považovat 

například obavu o život či majetek druhých, pak se jedná opět o hodnotu společnou všem 

leteckým nehodám. Pokud lze za zájem lidí považovat například zachování společen-

ského řádu a důvodem k medializaci by bylo jeho jakékoliv narušení, lze touto hodnotou 

do jisté míry vysvětlit medializaci zářijového pádu dvoumístného rogala, u jehož obou 

členů posádky byla policií prokázána přítomnost alkoholu v krvi. Je však pravděpodobné, 

že význam této hodnoty nehrál rozhodující roli při (ne)medializaci kterékoliv z událostí 

z kategorie leteckých nehod. 

Jak se tedy ukazuje, konceptem zpravodajských hodnot lze vysvětlit medializaci 

4 z 6 událostí jiných než letecká nehoda, které se dostaly do zpravodajství ČTK. Media-

lizaci zbylých dvou událostí (konkrétně květnový pád padákového kluzáku a zářijové při-

stání letadla následované zborcením podvozku na Olomoucku), jež se obešly bez větších 

zranění posádek, ve srovnání s jinými srovnatelnými incidenty, o nichž agentura neinfor-

movala, příliš vysvětlit nelze. 

V případě leteckých nehod je tomu velmi podobně. Ačkoliv některé zpravodajské 

hodnoty předurčují veškeré takto označené události k tomu, aby se z nich staly zprávy, o 

bezmála polovině z nich agentura neinformovala. Je sice pravda, že u některých událostí 

lze nalézt více zpravodajských hodnot než u jiných – to však stále nevysvětluje, proč 

například agentura informovala dvěma zprávami o červnovém pádu padákového kluzáku 

na Svitavsku a ani jednou zprávou poté neinformovala o velmi podobné události u Rané 

na Lounsku o dva týdny později (viz přehled nehod v příloze 2). 
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Analýza tedy ukazuje, že kromě zpravodajských hodnot konkrétních událostí mu-

sel ovlivnit jejich výběr také nezanedbatelný gatekeeping samotných redaktorů. Jak již 

bylo naznačeno v první části práce, agenturní produkce není například omezena rozsa-

hem. Není zde patrné ani omezení nějakou systémovou ideologií či pravidly (př. agentura 

neinformuje o letectví).  

Z analýzy vyplývá, že u většiny reportovaných leteckých nehod agentura v nějaké 

části zprávy odkazuje na informaci či výpověď třetí strany, kterou je zpravidla mluvčí 

policie, hasičů, záchranářů, či jiný zástupce zasahujícího útvaru. To však stále nevypo-

vídá nic o původu informace, kterak se dostala k samotnému redaktorovi. Nabízí se tedy 

otázka případného omezení odvislého od dostupnosti zdrojů vlivem například regionál-

ního rozmístění jednotlivých událostí. Je zapotřebí na tomto místě připomenout, že ČTK 

provozuje kromě pražské centrální redakce také 14 regionálních odboček, aby byla 

schopna s adekvátní technickou výbavou přinášet včasné informace z celé České repub-

liky. Při podrobnějším pohledu na místa události reportovaných leteckých nehod ve zpra-

vodajství ČTK a všech leteckých nehod, ke kterým v roce 2011 došlo, podle přehledu 

ÚZPLN však není možné závislost danou kupříkladu místem (ne)medializované události 

a její vzdáleností od redakce ČTK jakkoliv spatřit. Mapový diagram umístění medializo-

vaných i nemedializovaných nehod ve srovnání s polohou regionálních odboček ČTK je 

přílohou 4 k této práci. 

Navzdory výše popsaným zjištěním je nezpochybnitelné, že by si problematika 

zdrojů samotných redaktorů tiskových agentur zasloužila podstatně hlubší prozkoumání, 

které však není předmětem této práce. 

Analýza výběru událostí přesto poukázala na skutečnosti spojené s poněkud ne-

systémovým zpravodajstvím. Lze se domnívat, že agentura navzdory snaze pokrývat ma-

ximum událostí, často bez ohledu na jejich závažnost, není schopna patrně kvůli nedo-

statku potřebných zdrojů informovat o každé závažné události (tedy klasifikované jako 

letecká nehoda), a v případě dostupných informací tak zpravuje i o méně závažných udá-

lostech (incidentech či událostech bez vlivu na bezpečnost). Opomíjením některých po-

dobně (ne)závažných událostí však svým odběratelům přináší pouze částečný obraz sku-

tečného stavu. 
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2.4.3 Aktuálnost zpravodajství 

Z hlediska aktuálnosti zpravodajství lze pozitivně nahlížet na skutečnost, že ve 28 

případech z 36 zmíněných událostí vydala agentura prvotní informaci o nehodě tentýž 

den, kdy k události došlo. Zbylých osm případů tvořily události, o nichž agentura infor-

movala hned následující den po nehodě. 

2.4.4 Sledování vývoje událostí 

Nehody všeho druhu bývají typickým příkladem jednorázových zpráv, ze kterých 

se však při zpravodajství takřka v reálném čase velmi často stávají tzv. vyvíjející se 

zprávy. (Trampota, 2006, s. 31) Jedním z cílů této analýzy tudíž bylo zjistit, nakolik agen-

tura ve svém servisu přinášela nově zjištěná data a upřesňovala prvotní informace a vývoj 

událostí po nehodách a incidentech následující. Agentuře k tomu sloužily zejména verze 

první zprávy, případně nové zprávy, které na původní sdělení navazovaly. 

Z analýzy vyplývá, že v 16 případech z 36 událostí agentura informovala o dané 

události jednou jedinou zprávou. Ve zbylých 20 případech připravila ČTK k jedné udá-

losti v průměru 3-4 zpravodajské produkty – zpravidla úvodní headline s prioritou 3 (vy-

jma dvou případů, kdy headline nesl prioritu 1, viz příloha 3) a následně zprávu ve dvou 

až třech verzích. Nejvíce zpráv v analyzovaném roce 2011 připadlo na událost z 16. čer-

vence, kdy u Nové Pece na Prachaticku havaroval ultralehký letoun Tecnam P92 Echo. 

Celkových devět zpráv zahrnuje jak informace o události samotné nehody, tak následně 

zprávy o postupném úmrtí obou členů posádky, kteří na palubě letadla cestovali. 

2.4.5 Informování o výsledcích vyšetřování 

Jak již bylo řečeno v úvodu práce, pro možnou realizaci zhodnocení tohoto 

aspektu byl k analýze zvolen vzdálenější rok 2011, u něhož lze v aktuální době (duben 

2015) předpokládat již uzavřené vyšetřování jednotlivých nehod a incidentů. Zjištění se 

proto opírají o zkoumání zpravodajského servisu ČTK nejen v roce 2011, ale také v letech 

následujících, neboť vzhledem k informacím uvedeným ve výroční zprávě za rok 2011, 

podle níž „průměrná doba vydání závěrečné zprávy od vzniku nehody byla v rozpětí čtyř 

až dvaceti týdnů“ (ÚZPLN, 2012, s. 8), mohly se zprávy o výsledcích vyšetřování z druhé 

poloviny roku 2011 objevovat až v agenturním servisu v roce 2012. 
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Z provedené analýzy vyplývá, že ČTK informovala pouze o jediném výsledku 

vyšetřování nehody z roku 2011, a to když ještě v červenci 2011 publikovala zprávu „De-

ník: Dubnovou nehodu větroně v Brně zavinil pilot, tajil nemoc“, vztahující se k dubnové 

události posádky větroně L23. Agentura zde s odkazem na zjištění Brněnského Deníku 

mimo jiné uvádí, že „Dubnovou nehodu větroně u Brna, při níž se těžce zranil pilot a 

lehce pasažérka, zavinil podle vyšetřovatelů pilot. Zatajil zdravotní potíže, kvůli nimž při 

letu omdlel a stroj pak přestal ovládat.“ 

Vzhledem k tomu, že byly tyto závěry nehody medializovány až v návaznosti na 

redakční práci jiného média a do agenturního servisu ČTK by se za běžných okolností 

tato informace také pravděpodobně nedostala, působí celá problematika leteckých nehod 

dojmem příběhu, který „stojí za to“ rozepsat, ale jeví ze zpravodajsky zbytečné jej do-

končit.  

Toto zjištění lze hodnotit jako mírně překvapivé, neboť řada analyzovaných zpráv 

o nehodách a incidentech v sobě zahrnovala informaci, že se příčiny vyšetřují, případně 

se již předpokládají jisté možnosti, v důsledku kterých mohlo k dané události dojít. Zcela 

legitimně tak – vzhledem k poslání zpravodajských agentur – vzniká očekávání konečné 

informace o tom, co bylo skutečnou příčinou nehody či incidentu podle závěrů vyšetřo-

vatelů. Ve stejném duchu navíc hovoří i již zmíněná zpravodajská hodnota mediální 

agendy, která říká, že jednou medializované téma má větší pravděpodobnost se do zpráv 

dostat znovu. 

Zjištění, že se tak neděje, přeci jenom vrhá na činnost ČTK jistý drobný stín. 

2.4.6 Užívání letecké terminologie 

Asi nejvýraznější nedostatky lze při analýze agenturního zpravodajství spatřovat 

v oblasti užívání odborné letecké terminologie. Možný argument, že by použití odbor-

ného termínu v médiích nebylo například pro jeho slabou popisnost či veřejnou nerozší-

řenost vhodné, nemůže konkrétně u zpravodajských agentur příliš obstát. Jednak je stále 

třeba mít na paměti, že cílovými recipienty agenturního servisu nejsou koneční čtenáři, 

ale kromě mediálních profesionálů i řada soukromých firem či státních institucí, pro něž 

může být přesnost odebíraných dat klíčovou hodnotou. Především by však mělo být právě 
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úlohou novinářů případný ne zcela jasný termín vhodně popsat a případně čtenářům vy-

světlit jeho význam, namísto použití sice srozumitelnějšího, avšak třeba zavádějícího 

pojmu. 

Z provedené obsahové analýzy totiž vyplývá, že existují případy, kdy je ve zpra-

vodajství zcela nevhodně jeden odborný termín nahrazen jiným pojmem, který je však 

v daném oboru též nositelem nějakého – často však velmi odlišného – významu. Jedním 

z nejčastějších a typických příkladů tohoto chybného užití pojmů je termín nouzové při-

stání, což dokládá například únorová zpráva ČTK „Letoun s náčelníkem štábu Pickem 

nouzově přistál v Ruzyni“ či červencová zpráva „Prima: Letadlo Travel Service muselo 

nouzově přistát v Ruzyni“. Odborná terminologie totiž důrazně odlišuje pojem nouzové 

přistání od pojmu bezpečnostní přistání, jejichž rozdíl je velmi významný. Zatímco nou-

zové přistání lze popsat jako přistání vynucené a neodkladné, při němž hrozí okamžité 

nebezpečí pro život posádky a cestujících, bezpečnostním přistáním se rozumí manévr 

při mimořádném stavu, který však život lidí na palubě bezprostředně neohrožuje (Vacík, 

2014, s. 56-63). Do kategorie bezpečnostních přistání tak lze ve skutečnosti zařadit vel-

kou část mimořádných událostí, které agentury označují jako nouzové. Výše zmíněné 

zprávy ČTK tak vytváří dojem, že v obou případech nebylo daleko od tragédie. I statistiky 

ÚZPLN však uvádějí, že obě události byly případem bezpečnostního přistání a v žádném 

případě tak nebyl ani jednou technickou závadou ohrožen lidský život. Naopak zcela 

správně je tento pojem užit v souvislosti kupříkladu s incidentem z 22. července, popsa-

ném ve zprávě „U Ústí nad Labem nouzově přistálo malé letadlo, nikdo se nezranil“, kdy 

se pilot pokusil o nouzové přistání v důsledku vysazení motoru. Jak uvádí letecké pří-

ručky, právě vysazení motorové jednotky je u jednomotorových letadel typickým důvo-

dem k vyhlášení stavu nouze a nouzové přistání je tak pro letoun bez funkčního pohonu 

jediným možným východiskem (tamtéž). 

Podobným případem nevhodného užití pojmu je i srpnová zpráva, která v titulku 

uvádí, že „na Prostějovsku havaroval kluzák“. Hned první věta zprávy sice uvádí na pra-

vou míru, že se jednalo o závěsný motorový kluzák, tedy stroj lidově známý jako motorové 

rogalo, zkrácení tohoto pojmu v titulku je však vzhledem k diametrálnímu rozdílu mezi 

rogalem a kluzákem mimořádně zavádějící. A podobně klamně vyznívá i titulek lednové 

zprávy „U Rané na Lounsku havaroval 38letý muž s padákem, zranil se“. Navzdory faktu, 
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že se jednalo o padákový kluzák, objevuje se ve zprávě výhradně slovo padák, které však 

spíše evokuje představu výbavy parašutistů a nikoliv nástroj určený k paraglidingu. 

Samotné označování kategorií a typů letadel je patrně největším terminologickým 

problémem analyzovaného vzorku zpravodajství. Jak již bylo vysvětleno v první části 

práce, existují přesně vymezené druhy a kategorie letadel, které se mnohdy velmi pod-

statně liší svou konstrukcí, systémem ovládání či dalšími parametry jako například hmot-

nostním omezením apod. V analyzovaném zpravodajství se objevily při označování a ka-

tegorizaci letadel tři druhy nedostatků: 

1. ve zprávě je užit příliš obecný pojem, který neodkazuje na žádnou konkrétní ka-

tegorii (a zároveň může odkazovat na kteroukoliv z nich), 

2. v jedné zprávě je užito více pojmů, které si ovšem vzájemně odporují, byť může 

být jeden z nich správný 

3. ve zprávě je užit konkrétní, avšak chybný pojem. 

Příkladem nekonkrétního pojmenování je například květnová zpráva „Na Jindři-

chohradecku dnes posádka přežila pád letadla“, která v textu zahrnuje označení malé 

civilní letadlo. Tato zpráva se vztahuje k nehodě letounu Tecnam P2002 Sierra, který 

spadá do kategorie ultralehkých letadel. Podobně je tomu v případě červencové nehody 

na Rokycansku, kdy je pojmy malé letadlo a malé sportovní letadlo označen též ultra-

lehký letoun Evektor EV97 EuroStar. 

Titulek další z květnových zpráv znovu operuje s pojmem malé letadlo. I přesto, 

že je z kontextu zprávy zřejmé, jak malé toto malé letadlo je, takto nekonkrétní označení 

může být v obecné rovině chápáno jak jako menší dopravní letoun pro 10 lidí, tak i jako 

bezpilotní model letadla, který vůbec není určen k přepravě osob. Tatáž zpráva dále 

v úvodu textu popisuje stroj jako malé sportovní letadlo, avšak v posledním odstavci je 

s odkazem na policejního mluvčího uvedeno, že se jednalo o ultralight. Podle institucio-

nálního přehledu se v tomto případě jednalo o letoun všeobecného letectví typu Evektor 

SportStar RTC, který byl navíc ve zprávě chybně označen, a to jako typ Evektor EV 97. 

Obecné pojmenování pak vysloveně brání bezproblémovému porozumění u čer-

vencové zprávy o nouzovém přistání letadla u Ústí nad Labem. V titulku závěrečné verze 



49 

 

 
  

zprávy je uvedeno označení malé letadlo, v úvodu textu je pak opět označení malé spor-

tovní letadlo, ale znovu bez bližšího určení typu či kategorie. Význam sdělení se poněkud 

komplikuje větou: „Podle mluvčí letounu zřejmě vysadil jeden motor.“ Věta takto napsaná 

v kontextu dalšího obsahu zprávy totiž vůbec nevyjadřuje závažnost celé situace; pokud 

vysadí jeden motor u malého, leč vícemotorového letadla, nejedná se zdaleka o takovou 

hrozbu, jako když vysadí jediný motor u malého jednomotorového letadla. Vzhledem 

k předešlému nekonkrétnímu označení malé sportovní letadlo, ze kterého absolutně není 

možné počet jeho motorů vyčíst, nemá takové sdělení téměř žádnou vypovídací hodnotu. 

Jako specifický případ tohoto druhu chyb lze koneckonců chápat i již zmíněný 

příklad, kdy je v titulku použit například pojem kluzák, a teprve z těla zprávy vyjde na-

jevo, že jde o závěsný či padákový kluzák. 

Dalším případem je zpráva, ve které je použito více konkrétních termínů, které se 

ovšem vzájemně vylučují. Titulek zprávy z 29. května sice říká, že se na Jindřichohra-

decku zřítil paraglidista, tedy pilot padákového kluzáku, ovšem v těle zprávy dále stojí, 

že se nehoda stala na bezmotorovém rogalu, tedy na závěsném kluzáku. Ve skutečnosti 

se v tomto případě jednalo o padákový kluzák. 

Ze všech 36 událostí se však objevila i zpráva, v níž byla kategorie letadla ozna-

čena zcela mylně a tato chyba nebyla opravena například další verzí zprávy. Touto zprá-

vou je událost z 21. srpna, kdy agentura přinesla informaci, že „u Litomyšle havarovalo 

rogalo“. Jak vyplývá z přehledu ÚZPLN, v tomto případě se jednalo nikoliv o závěsný 

kluzák, nýbrž o padákový kluzák, běžně agenturou označovaný jako paraglide. Vzhledem 

k tomu, že tato zpráva byla vydána pouze v jedné verzi, chyba nebyla opravena. 

Ve prospěch agentury je však třeba uvést, že v několika případech byla náprava 

kategorizace sjednána v rámci aktualizací zprávy a nových verzí. Příkladem toho může 

být nehoda kluzáku L23 z 2. dubna, kdy agentura nejprve v headlinu mylně uváděla, že 

se jednalo o ultralehký letoun, v následné zprávě a její verzi však již správně napsala, že 

havarovaným strojem byl větroň. Podobně v případě nehody motorového padákového 

kluzáku z 28. června zpráva sice zprvu uváděla, že spadlo motorové rogalo, avšak v ná-

sledných verzích se již objevoval pojem paraglide (psán jako paraglid), který již správně 

odkazuje k padákovému kluzáku. Stejná korekce se týkala ještě dvou událostí. 
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Z celkového hlediska tak lze říci, že co do kategorizace letadel, chybovali redak-

toři ČTK ve čtyřech případech, z toho ve třech však tento omyl do poslední zprávy o dané 

události napravili. Zcela nekonkrétní označení použila ČTK v 17 případech a pouze v jed-

nom případě do poslední zprávy o dané události tento termín správně upřesnila. Zbylých 

15 událostí provázely zprávy se správně určenou kategorií letadla již při první zmínce. 

Jedním z těchto případů je však i zmíněná nehoda paraglidu/rogala z Jindřichohradecka, 

kdy je ve zprávě následující po správném headlinu uvedeno dvojí, vzájemně si odporující 

označení. 

Ukázkou výrazně méně závažného, avšak též nevhodně zvoleného výrazu pak 

může být i případ listopadové zprávy, jejíž titulek sděluje, že se v Mikulovicích „zřítilo“ 

letadlo krátce po startu. Slovo zřítit se vyvolává představu strmého vertikálního pohybu 

k zemi, což je v případě letadel s pevnými křídly, pokud u nich nedojde ke strukturálnímu 

poškození a ztrátě fyzikálních charakteristik vyvolaných právě pevným křídlem, z fyzi-

kálního hlediska téměř neuskutečnitelný pohyb. Lze sice do jisté míry chápat snahu au-

tora o použití neotřelého výrazu například ve srovnání s nabízejícím se výrazem spadlo, 

avšak jako profesionálnější by se v tomto případě jevilo ihned prvotní informaci ověřit. 

Sama následná zpráva ČTK totiž uvádí, že se pilot ve skutečnosti pokoušel o nouzové 

přistání před sebe. 

V kontextu všech zmíněných pojmových odchylek tak není ani příliš překvapující 

zjištění, že veškeré sledované události byly bez ohledu na jejich skutečný status dle taxo-

nomie ICAO/ESARR2 označeny agenturou za leteckou nehodu.  

S užíváním chybné terminologie ve zpravodajství však souvisí ještě širší proble-

matika. Jak vyplývá z analýzy, ve všech případech, kdy agentura zmiňuje například typ 

či kategorii letadla zapojeného v mimořádné události, odvolává se při tom na výpověď 

třetí strany, kterou je zpravidla mluvčí policie, hasičů, záchranářů, či jiný zástupce zasa-

hujícího útvaru. Navzdory tomu, že je sice tento subjekt ve zprávě označen jako autor 

výroku zmiňujícího i kategorii stroje a agentura se tím tak částečně zbavuje své odpověd-

nosti za absenci přesnějšího označení či případný omyl, vyvstává nutně otázka, do jaké 

míry a v jakých případech může při zjištěné relativně vysoké míře neurčitosti a chybo-

vosti v určování kategorií letadel agentura vlastně spoléhat na cizí zdroj takových infor-

mací. Přitom by se nabízelo tyto údaje ověřovat přímo u leteckých vyšetřovatelů z k tomu 
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pověřených institucí, u nich lze přinejmenším očekávat odbornost a erudici v dané pro-

blematice. 
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Závěr 

Závěrem této diplomové práce se vraťme zpět k úvodu, konkrétně titulní otázce 

„jak ČTK informuje“. Zcela jistě nebylo záměrem provedené analýzy agenturního zpra-

vodajství dospět k jednoslovné odpovědi, zdali dobře či špatně, neboť ani svět není čer-

nobílý. Cílem práce bylo skrze několik zvolených ukazatelů zhodnotit, jakým způsobem 

Česká tisková kancelář coby veřejnoprávní zpravodajská agentura plní své poslaní dané 

jednak zákonem, ale také systémem fungování zpravodajských agentur po celém světě; 

tj. zejména určit, zdali agentura poskytuje svým odběratelům kompletní, aktuální a spo-

lehlivý zpravodajský servis. Tyto nároky na agenturu kladené navíc zesiluje složení od-

běratelů, které kromě médií tvoří nemediální organizace a instituce, jež jsou na kvalitních 

datech do velké míry závislé. 

Sledovaným vzorkem pro tuto analýzu bylo pro svou dobrou uchopitelnost a mož-

nost srovnání s institucionálně zpracovanými údaji zvoleno téma leteckých nehod, které 

se staly v České republice v roce 2011. 

Jedním z vytyčených cílů práce byla snaha určit, zdali ČTK poskytovala kom-

pletní zpravodajství z dané oblasti. Analýza ukázala, že ve srovnání se skutečností agen-

tura informovala o necelých 54 % všech mimořádných událostí klasifikovaných jako le-

tecká nehoda, což však znamená, že zároveň neinformovala o bezmála polovině událostí, 

které vykazovaly co do průběhu a následků velmi podobné charakteristiky. Agentuře ne-

unikla žádná z devíti smrtelných leteckých nehod, o méně závažných případech však 

ČTK informovala nepravidelně a naopak se ve zpravodajství objevily i zprávy, které po-

pisovaly nezávažné letecké incidenty či dokonce pouze domnělou leteckou nehodu. Přes 

snahu zjistit klíčové faktory, které mohly rozhodovat o (ne)medializaci vybraných udá-

lostí – s využitím koncepcí zpravodajských hodnot a teorie gatekeepingu – se nepodařilo 

najít v tomto ohledu zřetelné vysvětlení. Z toho nelze vyvodit jiný závěr, než že agentura 

aktuálně neinformovala o všech leteckých nehodách a neposkytovala tak svým odběrate-

lům kompletní informace, které by odpovídaly skutečnosti. Na druhou stranu se ukázalo, 

že v těch případech, ve kterých agentura informovala, dokázala prvotní informaci přinést 

v relativně krátkém časovém horizontu a v případě vyvíjejících se událostí dokázala 

pružně reagovat na nově dostupné informace a čerstvá zjištění. 
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Bohužel, v dlouhodobém časovém horizontu již agentura schopnost reagovat na 

vyvíjející se stav událostí neprokázala. Ačkoliv byla většina započatých „příběhů“ letec-

kých nehod po několika zprávách zastavena s popisem aktuálního stavu a informací, že 

se dosud neznámé příčiny teprve vyšetřují, vyjma jediného případu již agentura neinfor-

movala o výsledcích uzavřeného vyšetřování a skutečných příčinách nehod, ke kterým 

dospěl odpovědný Úřad pro zjišťování příčin leteckých nehod. 

Nejzásadnější nedostatky sledovaného zpravodajství však analýza odhalila 

v otázce užívání správné letecké terminologie. Již několikrát zmiňované požadavky kla-

dené na přesnost a kvalitu zpráv nejenže agentura v mnoha případech užíváním nesprávné 

terminologie nesplňuje, ale v několika zprávách použitím nepřesných a nekonkrétních 

termínů dokonce zabraňuje správnému porozumění věci. To se týká jak popisovaných 

kategorií či typů letadel zapojených v leteckých nehodách, tak například v popisu bez-

pečnostních postupů v mimořádných situacích, které však bezprostředně nikoho neohro-

žují a nevyžadují vyhlášení stavu nouze, ačkoliv je agentura takto popisuje. Možná snaha 

vyvolat v této situaci zvýšený zájem publika je v případě zpravodajské agentury přece jen 

poněkud nepochopitelná. 

Podstatnou okolností zmíněných terminologických omylů je práce s agenturními 

zdroji coby častými původci mylných informací. To pochopitelně nastoluje nejen již zmí-

něnou otázku důvěry v jejich spolehlivost, tak také otázku požadavků na odbornější zna-

losti samotných redaktorů ČTK. Vzdělávání novinářů je však samo tématem na jinou 

rozsáhlou práci. Lze pouze vyslovit nekonkrétní obavu, zdali k podobných chybám, ke 

kterým dochází ve zpravodajství z oblasti letectví, nemůže docházet i v jiných, mnohem 

sledovanějších a zásadnějších tématech. 

Summary 

One of the goals of this thesis is to determine whether Czech News Agency (CTK) 

provides a complete coverage of air accidents. Analysis showed that, compared to the real 

numbers, the Agency reported on approximately 54 % of all incidents classified as an 

accident which means that they did not inform about almost half of the aircraft accidents 

despite the fact that they all showed comparable characteristics. Agency did not fail to 

report on any of the nine fatal accidents. However, CTK informed irregularly on non-fatal 



54 

 

 
  

cases and included in its news service number of less serious cases and even merely an 

alleged accident. Despite efforts to identify the key factors that could decide about the 

media coverage of selected events – using the concepts of news values and gatekeeping 

theory – a clear explanation could not be find it in this regard. It must be concluded that 

the Agency did not inform about all air accidents and thus did not provide a complete 

information correspond with the reality to its customers. On the other hand, it is evident 

that in those cases in which the Agency provided a news coverage, it provided initial 

information in a relatively short time frame and, in the case of developing events, it was 

able to flexibly react to new information becoming available about the development of 

the relevant accident. 

However, in the long term, the Agency was not able to respond adequately to the 

evolving nature of the events. The news coverage of the majority of aircraft accidents was 

halted after several reports describing the current status and providing information that 

causes of the accident are still under investigation, failing, with the exception of one case, 

to inform consequently about the results of said investigation carried out by the Air Ac-

cidents Investigation Institute. 

The most fundamental shortcomings in the news reporting provided by CTK lay 

in the failure to use properly the correct aviation terminology. Mentioned requirements 

on accuracy and quality of reports were not met in many cases through the use of incorrect 

terminology. Moreover, in several news pieces, proper understanding of the event was 

hindered by using inaccurate and unspecific terminology. This applies both to the de-

scribed categories or types of aircraft involved in air accidents and in the description of 

the security procedures in emergency situations which are not threatening  human lives 

and do not require a declaration of emergency, although the agency describes as such. 

Possible effort to provoke increased interest among the readers is in the case of news 

agencies unfathomable. 

News agencies’ products are therefore often a source of misinformation. This nat-

urally raises questions about their trustworthiness and reliability. Only vague concerns 

can be expressed at this point about the possibility of similar errors also occurring in other 

more watched and more fundamental issues.  
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Příloha 2: Přehled leteckých nehod a jiných mimořádných událostí v leteckém pro-

vozu zpracovaný podle dat ÚZPLN 

ud. – hodnocení události (A: nehoda, SeI: vážný incident, MI: větší incident, SiI: význačný 

incident, I: incident, N: nerozhodnuto), O – počet obětí události, Z – počet souvisejících 

zpráv ČTK (viz Příloha 3) 

č. datum ud. popis provoz O Z 

1 2.1.2011 A Loss of control - PG Paraglide  1 

2 7.1.2011 SiI Lack of Coordination NATO Flight Letoun   

3 11.1.2011 I Ground Handling Letoun   

4 13.1.2011 I AFCS Invalid Letoun   

5 18.1.2011 N Laser Light Vrtulník   

6 26.1.2011 I Failure of ACW generator Letoun   

7 29.1.2011 N Laser LIght Letoun   

8 3.2.2011 A Damage of Undercarriage Letoun   

9 8.2.2011 I Bird Strike Letoun   

10 10.2.2011 I Rozsouhlasený Heading Letoun   

11 10.2.2011 I Ground Handling Letoun   

12 18.2.2011 N Wrong Perspective     

13 21.2.2011 N Unknown Agreement     

14 22.2.2011 I Emergency Descent Letoun   

15 23.2.2011 I Safety Landing Letoun  3 

16 23.2.2011 I Failure of actuator Letoun   

17 28.2.2011 I Failure - AILERONS LOCK Letoun   

18 1.3.2011 SiI Infringement of Airspace - TMA LKPR Letoun   

19 1.3.2011 I Failure of Flaps Letoun   

20 1.3.2011 I Collapsed landing gear Ultralight   

21 2.3.2011 N Damage of EC-135T2 Vrtulník   

22 5.3.2011 I Failureof Undercarrige - 3 Axis Ultralight   

23 7.3.2011 I Failure of Undercarriage Letoun   

24 13.3.2011 SiI Infringement of CTR Ruyzne Letoun   
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č. datum ud. popis provoz O Z 

25 23.3.2011 N Laser Light Vrtulník   

26 24.3.2011 I Bird Strike Letoun   

27 25.3.2011 N Laser Light Letoun   

28 31.3.2011 I Failure of Undercarriage Letoun   

29 31.3.2011 N Laser Light Letoun   

30 31.3.2011 I Ground Handling Letoun   

31 2.4.2011 A Fall of Glider Kluzák  3 

32 3.4.2011 SiI RWY incursion Letoun   

33 3.4.2011 I Defect of Canopy Kluzák   

34 4.4.2011 N Uncontrolled Dirigible Vzducholoď  5 

35 4.4.2011 I Bird Strike Letoun   

36 4.4.2011 I Bird Strike Letoun   

37 6.4.2011 I Bird Strike Letoun   

38 6.4.2011 N Laser Light Letoun   

39 7.4.2011 I Failure of Invertor 2 Letoun   

40 7.4.2011 N Laser Light Letoun   

41 8.4.2011 SiI Infringement of TMA LKPR Letoun   

42 11.4.2011 SiI Infringement of MTMA LKCV Letoun   

43 13.4.2011 I Infringement of FPL Letoun   

44 17.4.2011 N Airprox with Meteo Baloon Letoun   

45 17.4.2011 SiI Infringement of CTR LKPR Vrtulník   

46 19.4.2011 I RWY Incursion Letoun   

47 20.4.2011 I RCF Letoun   

48 20.4.2011 SiI Infringement of TRA - QVADIS 5, 6 Letoun   

49 23.4.2011 A Fall of PG Paraglide   

50 23.4.2011 SiI Infringement of CTR LKPR Letoun   

51 25.4.2011 N Shocking Phenomenon Letoun   

52 25.4.2011 I Lightning Strike Letoun   

53 28.4.2011 N Failure of Undercarriage Letoun   

54 29.4.2011 N Outflow of Unknown Liquid Letoun   
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č. datum ud. popis provoz O Z 

55 29.4.2011 A Fall of PG Paraglide   

56 30.4.2011 A Damage of Undercarrige Ultralight   

57 30.4.2011 N Laser Light Letoun   

58 1.5.2011 I Ground Handling - Damage of Fuselage Letoun   

59 2.5.2011 I Failure of Undercarriage Letoun   

60 5.5.2011 I Failure of Generator No. 1 Letoun   

61 6.5.2011 A Damage of Glider Kluzák   

62 7.5.2011 I LKPR - Local Standby Letoun   

63 7.5.2011 I Engine failure - wheel up landing Ultralight   

64 7.5.2011 N INCERFA Letoun   

65 7.5.2011 A Fall of HG Rogalo   

66 10.5.2011 N Bomb Declaration Letoun   

67 11.5.2011 A Crash during takeoff Vrtulník  1 

68 11.5.2011 I Failure of Undercarrige Letoun   

69 11.5.2011 SiI FPL Deviation Letoun   

70 13.5.2011 N Laser Light Letoun   

71 13.5.2011 I Failure of identication Letoun   

72 13.5.2011 N Wrong Taxiing     

73 14.5.2011 A Forced landing Letoun  2 

74 14.5.2011 I Damage of A/C Letoun   

75 15.5.2011 A Fall of 3-Axis Ultralight  3 

76 15.5.2011 N Laser Light Letoun   

77 16.5.2011 I Bird Strike Letoun   

78 17.5.2011 I Aicraft return Letoun   

79 18.5.2011 A Fall of A/C Letoun  1 

80 18.5.2011 SiI Infringement MCTR Ultralight   

81 19.5.2011 I Bird Strike Letoun   

82 19.5.2011 N Laser Light Letoun   

83 20.5.2011 I Damage of Canopy Kluzák   

84 21.5.2011 I Air Proximity with UAV Letoun   
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č. datum ud. popis provoz O Z 

85 21.5.2011 A Damage of Glider Kluzák   

86 21.5.2011 SiI Infringement of LKR 5B Letoun   

87 22.5.2011 N ALERFA Letoun   

88 22.5.2011 N Laser Light Letoun   

89 23.5.2011 I Bird Strike Letoun   

90 24.5.2011 A Fall of PG Paraglide  1 

91 24.5.2011 SiI Disturbance of 125,1 Letoun   

92 28.5.2011 SiI Infringement MCTR Ultralight   

93 29.5.2011 N Fall of PG Paraglide  2 

94 29.5.2011 A Forced landing due to fuel starvation Ultralight  1 

95 29.5.2011 SeI MAY DAY Letoun   

96 30.5.2011 MI RCF Letoun   

97 30.5.2011 A Damage of A/C Letoun   

98 31.5.2011 SiI Infringement of MCTR Kbely Ultralight   

99 2.6.2011 I RCF Letoun   

100 3.6.2011 I Medical Problem of CC Letoun   

101 3.6.2011 N Laser Light Letoun   

102 3.6.2011 N Damage of Tyres Letoun   

103 4.6.2011 I MAY DAY - Engine Failure Letoun   

104 5.6.2011 SiI Aircraft deviation from ATC clearance Letoun   

105 6.6.2011 I Bird Strike Letoun   

106 6.6.2011 I Ground Handling Letoun   

107 6.6.2011 A Damage of Glider Kluzák   

108 6.6.2011 I Lightning Strike Letoun   

109 7.6.2011 SeI Damage of A/C Ultralight   

110 7.6.2011 I Failure of Transponder Letoun   

111 11.6.2011 A Fall of Weightshift Rogalo 1 4 

112 11.6.2011 A Damage of A/C Letoun   

113 11.6.2011 I Lightning Strike Letoun   

114 11.6.2011 I Bounced hard landing of 3-Axis Ultralight   
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č. datum ud. popis provoz O Z 

115 12.6.2011 I Failure of Engine Letoun   

116 12.6.2011 I Bird Strike Letoun   

117 12.6.2011 I Bird Strike Letoun   

118 12.6.2011 I Forced Landing Ultralight   

119 12.6.2011 SiI FPL Deviation Letoun   

120 14.6.2011 I Failure of Undercarriage Letoun   

121 14.6.2011 SiI Infringement of TMA II LKPR Ultralight   

122 15.6.2011 I Bird Strike Letoun   

123 18.6.2011 I Failure of Undercarriage Letoun   

124 18.6.2011 SiI RCF, Interception Letoun   

125 19.6.2011 SiI Aircraft deviation from ATC clearance Letoun   

126 20.6.2011 I Ground Handling Letoun   

127 21.6.2011 I Wildlife Strike Letoun   

128 22.6.2011 I Aborted TKOF Letoun   

129 22.6.2011 I Car Incursion Letoun   

130 22.6.2011 I Stab.out of Trim Letoun   

131 22.6.2011 I Damage of 3-Axis Ultralight   

132 23.6.2011 I Bird Strike Letoun   

133 24.6.2011 SiI FPL Deviation Letoun   

134 24.6.2011 I Bird Strike Letoun   

135 25.6.2011 A Fall of PG Paraglide  2 

136 25.6.2011 I Failure of Undercarriage Letoun   

137 25.6.2011 A Rollover of Heli Vrtulník   

138 27.6.2011 N Laser Light Letoun   

139 28.6.2011 A Fall of MPG Paraglide 1 7 

140 28.6.2011 N Uncontroled Dirigible Vzducholoď   

141 28.6.2011 I Bird Strike Letoun   

142 28.6.2011 I RCF Ultralight   

143 30.6.2011 SiI Separation minima Infringement Letoun   

144 30.6.2011 I Aborted TKOF Letoun   
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č. datum ud. popis provoz O Z 

145 5.7.2011 I Bird Strike Letoun   

146 6.7.2011 A Fall of PG Paraglide   

147 6.7.2011 A Damage of Glider Kluzák   

148 6.7.2011 A Damage of A/C Letoun   

149 7.7.2011 SiI RCF Letoun   

150 7.7.2011 I Car Incursion Letoun   

151 7.7.2011 I Damage of Undercarrige Ultralight   

152 9.7.2011 I Bird Strike Vrtulník   

153 10.7.2011 I Failure of Undercarriage Ultralight   

154 10.7.2011 I Failure of Brakes System Letoun   

155 10.7.2011 I Bird Strike Letoun   

156 10.7.2011 SiI Failure of Transponder Letoun   

157 10.7.2011 I Bird Strike Letoun   

158 11.7.2011 A Fall of 3-Axis Ultralight 1 5 

159 11.7.2011 I Bird Strike Letoun   

160 12.7.2011 I TCAS RA Letoun   

161 12.7.2011 A Fall of PG Paraglide   

162 13.7.2011 I Ground Handling Letoun   

163 14.7.2011 I Failure of Trim Letoun  1 

164 14.7.2011 N Damage by Hail-stones Letoun   

165 14.7.2011 SiI Separation Minima Inrfingement Letoun   

166 14.7.2011 N Dangerous Goods Letoun   

167 15.7.2011 I Bird Strike Letoun   

168 15.7.2011 I Bird Strike Letoun   

169 15.7.2011 A Fall of Glider Kluzák   

170 16.7.2011 A Destroy of 3-Axis Ultralight 2 9 

171 16.7.2011 A Collision PG and HG 
Paraglide, 

Rogalo 
 1 

172 16.7.2011 A Emergency Landing of Glider Kluzák   

173 17.7.2011 A Fall of PG Paraglide 1 3 

174 17.7.2011 N Laser Light Vrtulník   
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č. datum ud. popis provoz O Z 

175 18.7.2011 I Bird Strike Letoun   

176 18.7.2011 I Emergency Landing Letoun   

177 19.7.2011 A Fall of 3-Axis Ultralight 2 8 

178 20.7.2011 I Bird Strike Letoun   

179 20.7.2011 I Damage of Glider Kluzák   

180 20.7.2011 I Bird Strike Letoun   

181 21.7.2011 I Damage of Tyre Letoun   

182 21.7.2011 I Bird Strike Letoun   

183 22.7.2011 A Emergency Landing Ultralight  3 

184 22.7.2011 N Laser Light Letoun   

185 23.7.2011 I Bird Strike Letoun   

186 23.7.2011 I Bird Strike Letoun   

187 24.7.2011 A Damage of Glider Kluzák   

188 26.7.2011 A Fall of MPG Paraglide  1 

189 26.7.2011 I Bird Strike Letoun   

190 27.7.2011 A Fall of PG Paraglide   

191 27.7.2011 SiI RCF Letoun   

192 29.7.2011 A Fall of PG Paraglide   

193 31.7.2011 I Return from Taxi Letoun   

194 31.7.2011 I Bird Strike Letoun   

195 2.8.2011 MI Infringement of TMA Letoun   

196 3.8.2011 I Bird Strike Letoun   

197 4.8.2011 N EADI Failure Letoun   

198 5.8.2011 N Laser Light Letoun   

199 6.8.2011 I Damage of Glider Kluzák   

200 10.8.2011 I Bird Strike Letoun   

201 10.8.2011 N Laser Light Letoun   

202 11.8.2011 A Fall of Weightshift Rogalo  1 

203 14.8.2011 I Damage of Glider Kluzák   

204 14.8.2011 A Destruction of Glider Kluzák   
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č. datum ud. popis provoz O Z 

205 15.8.2011 I Ground Handling Letoun   

206 16.8.2011 N Laser Light Letoun   

207 16.8.2011 SiI Aircraft deviation from ATC Clearance Letoun   

208 17.8.2011 I Bird Strike Letoun   

209 17.8.2011 I Bird Strike Letoun   

210 17.8.2011 SiI Infringement of ATZ Letoun   

211 17.8.2011 I Collision with Power Line Kluzák   

212 17.8.2011 SiI Infringement of LK R5 Kluzák   

213 18.8.2011 I Damage of Glider Kluzák   

214 18.8.2011 I Damage of 3-Axis Ultralight   

215 19.8.2011 SiI Unauthorised penetration of Airspace Ultralight   

216 19.8.2011 N Ground Handling Letoun   

217 19.8.2011 N Laser Light Letoun   

218 19.8.2011 N Laser Light Letoun   

219 20.8.2011 I Emergency Landing Ultralight   

220 20.8.2011 I Collision with objects Letoun   

221 20.8.2011 N Laser Light Letoun   

222 20.8.2011 I Bird Strike Letoun   

223 20.8.2011 I Bird Strike Letoun   

224 21.8.2011 A Damage of Power Line PG Paraglide  1 

225 23.8.2011 I PACK FAIL Indication Letoun   

226 23.8.2011 I Bird Strike Letoun   

227 23.8.2011 A Falilure of Undercarrige Letoun   

228 24.8.2011 I Bird Strike Letoun   

229 26.8.2011 SiI Infringement of TMA Letoun   

230 26.8.2011 I Damage of A/C Letoun   

231 27.8.2011 I Damage of Tyre Letoun   

232 27.8.2011 I Lightning Strike Letoun   

233 28.8.2011 A Fall of A/C Letoun 2 5 

234 28.8.2011 I Damage of Undercarriage Letoun   
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č. datum ud. popis provoz O Z 

235 28.8.2011 I Failure of Engine Letoun   

236 29.8.2011 I RCF Letoun   

237 29.8.2011 N Laser Light Vrtulník   

238 30.8.2011 A Forced landing Vrtulník  2 

239 31.8.2011 A Fall of PPG Paraglide 1 1 

240 31.8.2011 SiI Infringement of TMA II Letoun   

241 31.8.2011 I Failure of Fuel System Ultralight   

242 31.8.2011 I Landing Gear Vibration Letoun   

243 31.8.2011 I Damage on Ground Letoun   

244 1.9.2011 I Failure of Undercarriage Letoun   

245 3.9.2011 A Fall of PG Paraglide  1 

246 3.9.2011 N Laser Light Vrtulník   

247 4.9.2011 I Damage of A/C Letoun  1 

248 4.9.2011 A Hard Landing Balon   

249 4.9.2011 I Bird Strike Letoun   

250 6.9.2011 N Laser Light Letoun   

251 9.9.2011 N Balloon - Emergency Landing Balon   

252 10.9.2011 I Damage of Weight-Shift Rogalo  1 

253 10.9.2011 I Damage of 3-Axis Ultralight   

254 13.9.2011 I Ground Handling Letoun   

255 14.9.2011 I Ground Handling Letoun   

256 15.9.2011 I Balloon - Emergency Landing Balon   

257 16.9.2011 I Failure of Generator No. 2 Letoun   

258 16.9.2011 N Laser Light Letoun   

259 17.9.2011 N Laser Light Letoun   

260 17.9.2011 N Laser Light Letoun   

261 21.9.2011 I Failure of Hydraulic System Vrtulník   

262 21.9.2011 I Damage of Undercarriage Ultralight   

263 23.9.2011 N Laser Light Letoun   

264 24.9.2011 A Fall of PG Paraglide 1 3 
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č. datum ud. popis provoz O Z 

265 25.9.2011 A Loss of control in flight Ultralight  3 

266 25.9.2011 I Wildlife Strike Letoun   

267 26.9.2011 N Security Problem Letoun   

268 26.9.2011 I Infringement MCTR Letoun   

269 28.9.2011 A Damage of A/C Letoun   

270 30.9.2011 A Fall of A/C Letoun   

271 30.9.2011 I Bird Strike Letoun   

272 30.9.2011 N Laser Light Letoun   

273 1.10.2011 N Laser Light Letoun   

274 2.10.2011 A Fall of PG Paraglide  1 

275 2.10.2011 A Damage of Propeler Letoun  2 

276 2.10.2011 I Bird Strike Letoun   

277 4.10.2011 I Failure of  Rotor blade Vrtulník   

278 6.10.2011 A Fall of PG Paraglide   

279 9.10.2011 I Bird Strike Letoun   

280 13.10.2011 I Technical Failure Letoun   

281 13.10.2011 I Failure of Flaps Letoun   

282 15.10.2011 SeI Failure of Engine Letoun   

283 15.10.2011 I Failure of Antiskid System Letoun   

284 15.10.2011 I Bird Strike Letoun   

285 17.10.2011 A Fall of MPG Paraglide  1 

286 20.10.2011 I Return from Taxi Letoun   

287 20.10.2011 SiI Wrong Coordination Letoun   

288 21.10.2011 I Wrong Coordination Letoun   

289 22.10.2011 I Bird Strike Letoun   

290 24.10.2011 I Failure of Propeller Letoun   

291 24.10.2011 I Damage of Undercarriage Letoun   

292 25.10.2011 I Failure of Flaps Letoun   

293 26.10.2011 I TCAS RA Letoun   

294 26.10.2011 SiI RCF Letoun   
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č. datum ud. popis provoz O Z 

295 30.10.2011 N Laser Light Letoun   

296 30.10.2011 I Unintended flight in IMC Letoun   

297 4.11.2011 I Damage of Windshield Letoun   

298 8.11.2011 N Violation of IATA Rules Letoun   

299 10.11.2011 I Emergency Landing Letoun   

300 12.11.2011 I Damage of Wing Kluzák   

301 13.11.2011 I Damaged propeller of A/C Letoun   

302 15.11.2011 I vibrations of Engine n.2 Letoun   

303 26.11.2011 A Damage of 2 A/C Kluzák  2 

304 27.11.2011 N DETRESFA Ultralight   

305 27.11.2011 N Damage of A/C Letoun   

306 28.11.2011 N Damage of Undercarriage Letoun   

307 4.12.2011 I Damage of Windshield Letoun   

308 7.12.2011 I RCF, Interception Letoun   

309 7.12.2011 I Realeased Slide Letoun   

310 9.12.2011 I Aborted TKOF Letoun   

311 15.12.2011 I Damage of Windshield Letoun   

312 18.12.2011 I Damage of tail skid EC-135T2 Vrtulník   

313 21.12.2011 I Failure of Engine Letoun   

314 26.12.2011 I Damage of Windshield Letoun   

315 31.12.2011 SiI Infringement of CTR  LKPR Letoun   
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Příloha 3: Přehled aktuálních zpráv ČTK týkajících se leteckých nehod v ČR v roce 

2011 

P – priorita, čU – číslo události podle přehledu ÚZPLN (příloha 2) 

č. titulek datum čas typ P čU 

1 U Rané na Lounsku havaroval 38letý 

muž s padákem, zranil se 

2.1.2011 17:40 zpráva 4 1 

2 Manželé viděli padák spadnout do je-

zera, potápěči nikoho nenašli 

23.1.2011 18:04 zpráva 4 - 

3 Letoun, jenž se s delegací ministerstva 

obrany a generálem Pickem... 

23.2.2011 21:51 headline 3 15 

4 Letoun s náčelníkem štábu Pickem nou-

zově přistál v Ruzyni 

23.2.2011 22:34 zpráva 3 15 

5 Obrana nemá peníze na nákup náhrady 

za letoun, který měl poruchu 

24.2.2011 16:37 zpráva 4 15 

6 V polích u Jinačovic na Brněnsku hava-

roval v podvečer při nouzové... 

2.4.2011 18:31 headline 3 31 

7 Nedaleko Brna havaroval ultralehký le-

toun, dva lidé se zranili 

2.4.2011 18:34 zpráva 3 31 

8 Nedaleko Brna havaroval větroň, dva 

lidé se zranili 

2.4.2011 19:21 2. verze 3 31 

9 Prima: Ulétla reklamní vzducholoď, 

může ohrozit letadla 

4.4.2011 19:43 zpráva 4 34 

10 Unistav podal kvůli reklamní vzducho-

lodi trestní oznámení 

5.4.2011 12:50 zpráva 4 34 

11 Unistav podal kvůli reklamní vzducho-

lodi trestní oznámení 

5.4.2011 15:56 2.verze 4 34 

12 Reklamní vzducholoď, která v pondělí 

ulétla ze Staré Boleslavi, d... 

7.4.2011 15:08 headline 3 34 

13 Reklamní vzducholoď doplula ze St.Bo-

leslavi jen do Lysé nad Labem 

7.4.2011 15:13 zpráva 3 34 

14 Ve Skutči havaroval malý vrtulník, pilot 

se lehce zranil 

11.5.2011 13:21 zpráva 3 67 

15 Na letišti v Líních na Plzeňsku spadlo 

ultralehké letadlo, pilot ... 

15.5.2011 16:34 headline 3 75 

16 Na letišti v Líních u Plzně spadl ultra-

light, pilot se zranil 

15.5.2011 16:50 zpráva 3 75 

17 Na letišti v Líních u Plzně spadl ultra-

light, pilot se zranil 

15.5.2011 17:05 2. verze 3 75 

18 Na Benešovsku při nouzovém přistání 

havarovalo sportovní letadlo 

15.5.2011 18:50 zpráva 4 73 
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č. titulek datum čas typ P čU 

19 Příčinou letecké nehody u Nesvačil byla 

závada motoru 

16.5.2011 10:24 zpráva 4 73 

20 Na Slovácku spadlo malé letadlo do ná-

drže na pitnou vodu 

18.5.2011 19:10 zpráva 4 79 

21 U Kozákova v Českém ráji se při pádu 

zranil paraglidista 

24.5.2011 17:36 zpráva 4 90 

22 Na Jindřichohradecku dnes posádka pře-

žila pád letadla 

29.5.2011 14:43 zpráva 4 94 

23 Na Jindřichohradecku se zřítil paragli-

dista, je těžce zraněn 

29.5.2011 19:33 zpráva 4 93 

24 Na Jindřichohradecku se zřítil paragli-

dista, vyvázl se zraněním 

29.5.2011 20:36 2. verze 4 93 

25 V Syrovicích na Brněnsku dnes kolem 

08:00 spadlo na pole rogalo. ... 

11.6.2011 9:08 headline 3 111 

26 Při pádu rogala na Brněnsku zemřel jeho 

pilot 

11.6.2011 9:10 zpráva 3 111 

27 Při pádu rogala na Brněnsku zemřel jeho 

pilot 

11.6.2011 10:59 2. verze 3 111 

28 Při pádu rogala na Brněnsku zemřel jeho 

pilot 

11.6.2011 14:41 3. verze 3 111 

29 U Městečka Trnávka na Svitavsku se 

odpoledne zřítil paraglidista,... 

25.6.2011 13:50 headline 3 135 

30 Na Svitavsku se dnes zřítil paraglidista, 

utrpěl zranění 

25.6.2011 13:54 zpráva 3 135 

31 U Velešína na Českokrumlovsku dnes 

dopoledne havarovalo motorové ... 

28.6.2011 9:42 headline 3 139 

32 Na Českokrumlovsku spadlo rogalo, pi-

lot nehodu nepřežil 

28.6.2011 9:49 zpráva 3 139 

33 Na Českokrumlovsku spadlo rogalo, pi-

lot nehodu nepřežil 

28.6.2011 10:16 2. verze 3 139 

34 Na Českokrumlovsku spadl paraglid, pi-

lot nehodu nepřežil 

28.6.2011 11:43 3. verze 3 139 

35 Na Českokrumlovsku spadl paraglid, pi-

lot nehodu nepřežil 

28.6.2011 13:21 4. verze 3 139 

36 Na Českokrumlovsku spadl paraglid, pi-

lot nehodu nepřežil 

28.6.2011 13:32 5. verze 3 139 

37 Smrtelné nehodě motorového padáku asi 

předcházelo selhání pilota 

29.6.2011 14:15 zpráva 4 139 

38 V Brně-Medlánkách se dnes kolem po-

ledne zřítilo malé sportovní le... 

11.7.2011 13:20 headline 1 158 
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č. titulek datum čas typ P čU 

39 V Brně se zřítilo malé sportovní letadlo, 

na místě zahynul pilot 

11.7.2011 13:24 fleš 2 158 

40 V Brně se zřítilo malé sportovní letadlo, 

na místě zahynul pilot 

11.7.2011 13:49 zpráva 3 158 

41 V Brně se zřítilo malé sportovní letadlo, 

na místě zahynul pilot 

11.7.2011 14:45 2. verze 3 158 

42 V Brně se zřítil ultralight, zahynul v 

něm hokejista Jiřík 

11.7.2011 15:34 3. verze 3 158 

43 Prima: Letadlo Travel Service muselo 

nouzově přistát v Ruzyni 

14.7.2011 19:41 zpráva 4 163 

44 Na Prachaticku spadl ultralight, dva zra-

nění 

16.7.2011 11:24 zpráva 4 170 

45 Na Prachaticku spadl ultralight, dva zra-

nění 

16.7.2011 11:45 2. verze 4 170 

46 Na Prachaticku spadl ultralight, dva zra-

nění v kritickém stavu 

16.7.2011 12:44 3. verze 4 170 

47 Na Prachaticku spadl ultralight, dva zra-

nění v kritickém stavu 

16.7.2011 14:46 4. verze 4 170 

48 V Krkonoších se srazil paraglaidista s 

rogalem 

16.7.2011 14:56 zpráva 4 171 

49 Na Černé hoře v Krkonoších zahynul 

paraglaidista. Při letu se zří... 

17.7.2011 18:40 headline 3 173 

50 Na Černé hoře v Krkonoších zahynul 

paraglaidista 

17.7.2011 18:57 zpráva 3 173 

51 Paraglidista, který v neděli zahynul v 

Krkonoších, byl z Polska 

18.7.2011 11:10 zpráva 4 173 

52 Při pádu malého letadla na Rokycansku 

zemřeli dva lidé. Podle zác... 

19.7.2011 11:16 headline 1 177 

53 Při pádu malého letadla zemřeli na 

Rokycansku dva lidé 

19.7.2011 11:26 fleš 2 177 

54 Při pádu malého letadla zemřeli na 

Rokycansku dva lidé 

19.7.2011 11:47 zpráva 3 177 

55 Letecká vášeň si v Česku letos vyžádala 

již několik životů 

19.7.2011 11:48 profil 4 177 

56 Při pádu malého letadla zemřeli na 

Rokycansku dva lidé 

19.7.2011 14:57 2. verze 3 177 

57 Při pádu malého letadla zemřeli na 

Rokycansku dva lidé 

19.7.2011 15:22 3. verze 3 177 

58 Při pádu malého letadla zemřeli na 

Rokycansku dva lidé 

19.7.2011 18:25 4. verze 3 177 
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č. titulek datum čas typ P čU 

59 Pilot ultralightu, který se v sobotu zřítil 

na Prachaticku, zemře... 

20.7.2011 13:51 headline 3 170 

60 Pilot ultralightu, který se v sobotu zřítil 

u Nové Pece, zemřel 

20.7.2011 13:54 zpráva 3 170 

61 V Česku zahynul v troskách sportovního 

letounu ruský herec 

22.7.2011 8:38 zpráva 4 177 

62 U Ústí nad Labem se večer zřítilo spor-

tovní letadlo. Na místo míř... 

22.7.2011 19:30 headline 3 183 

63 U Ústí nad Labem se zřítilo sportovní le-

tadlo 

22.7.2011 19:32 zpráva 3 183 

64 U Ústí nad Labem nouzově přistálo 

malé letadlo, nikdo se nezranil 

22.7.2011 19:59 2. verze 3 183 

65 Zemřel i druhý pasažér ultralightu, který 

se zřítil u Nové Pece 

22.7.2011 21:29 zpráva 4 170 

66 Pasažér z ultralightu, který se zřítil 16. 

července na Prachatick... 

25.7.2011 9:32 headline 3 170 

67 Nehoda ultralightu u Nové Pece si vyžá-

dala druhou oběť. 

25.7.2011 9:35 zpráva 3 170 

68 Na Českokrumlovsku spadl motorový 

padák, pilot je těžce zraněný 

26.7.2011 20:52 zpráva 4 188 

69 Na Prostějovsku havaroval kluzák, pilot 

se těžce zranil 

12.8.2011 9:43 zpráva 4 202 

70 Hasiči zachraňovali paraglidistu, který 

uvízl na stromě 

19.8.2011 8:39 zpráva 4 - 

71 U Litomyšle dnes havarovalo rogalo, pi-

lot utrpěl lehké zranění 

21.8.2011 19:44 zpráva 4 224 

72 U Stanovic na Karlovarsku spadlo malé 

motorové letadlo. Na místo ... 

28.8.2011 16:34 headline 3 233 

73 U Stanovic na Karlovarsko spadlo malé 

motorové letadlo 

28.8.2011 16:36 zpráva 3 233 

74 Při nehodě malého sportovního letadla u 

Stanovic na Karlovarsku z... 

28.8.2011 17:10 headline 3 233 

75 Na Karlovarsku spadlo malé motorové 

letadlo, dva lidé zemřeli 

28.8.2011 17:18 2. verze 3 233 

76 Na Karlovarsku spadlo malé motorové 

letadlo, dva lidé zemřeli 

28.8.2011 18:22 3. verze 3 233 

77 V Olomouci nedaleko neředínského le-

tiště havaroval dnes odpoledne... 

30.8.2011 14:40 headline 3 238 

78 V Olomouci havaroval malý vrtulník, 

nikdo nebyl zraněn 

30.8.2011 15:00 zpráva 3 238 
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79 Na Prostějovsku se zřítil paraglidista, 

pád z výšky nepřežil 

1.9.2011 11:00 zpráva 4 239 

80 Na Černé hoře v Krkonoších se při pádu 

vážně zranil paraglidista 

3.9.2011 18:24 zpráva 4 245 

81 V Olomouci se při přistání poškodil le-

toun, škoda je milion korun 

5.9.2011 9:36 zpráva 4 247 

82 Na Olomoucku nouzově přistálo rogalo, 

pilot měl v krvi alkohol 

11.9.2011 11:37 zpráva 4 252 

83 Třiačtyřicetiletý paraglidista se zabil při 

pádu v sobotu večer u... 

25.9.2011 9:37 headline 3 264 

84 Na Chrudimsku se zabil paraglidista při 

pádu do stromů 

25.9.2011 9:39 zpráva 3 264 

85 Letecká vášeň si v Česku letos vyžádala 

již řadu životů 

25.9.2011 10:30 profil 4 264 

86 V Kotvrdovicích na Blanensku se dnes 

odpoledne zřítilo ultralehké... 

25.9.2011 17:14 headline 3 265 

87 Na Blanensku spadl ultralehký vrtul-

ník;pilot utržil lehké zranění 

25.9.2011 17:38 zpráva 3 265 

88 Na Blanensku spadl ultralehký vrtul-

ník;pilot utržil lehké zranění 

25.9.2011 18:33 2. verze 3 265 

89 Paraglidistka z Polska se u Třince popá-

lila o elektrické vedení 

2.10.2011 16:45 zpráva 4 274 

90 V H. Králové havarovalo turbovrtulové 

letadlo SGM 92. Při přistán... 

3.10.2011 13:31 headline 3 275 

91 V Hradci letadlo při nehodě ohnulo vr-

tuli, nikdo nebyl zraněn 

3.10.2011 13:35 zpráva 3 275 

92 V Rožnově se zřítil motorový padák, pi-

lot utrpěl těžká zranění 

18.10.2011 9:44 zpráva 4 285 

93 V Mikulovicích se zřítilo krátce po 

startu letadlo, táhlo kluzák 

26.11.2011 17:57 zpráva 4 303 

94 Pilot při nehodě na Jesenicku zabránil 

nárazu do domu 

28.11.2011 18:25 zpráva 4 303 
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Příloha 4: Regionální rozložení redakcí/odboček ČTK (modré špendlíky), míst me-

dializovaných událostí (zelené kruhy) a míst nemedializovaných událostí (červené 

kruhy) 
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